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بازیکنی که به 
تیم ملی دعوت 
می شود باید 

در کابل بیاید و 
تمرین کند

گزارش  دومین  جهانی  بانک  و  اقتصاد  وزارت 
این  کردند.  نشر  را  افغانستان  در  فقر  وضعیت 
گزارش نشان می دهد که کمک های جامعه جهانی 
نداشته  موثریتی  کشور  این  در  فقر  کاهش  برای 

است.
این گزارش وضعیت فقر را بین سال های 2007 تا 
2012 بررسی کرده که نشان می دهد رشد اقتصادی 
نداشته  فقر  کاهش  در  نقشی  انتقال  دوره  از  پیش 
رشد  نرخ  که  می دهد  نشان  گزارش  این  است. 
اقتصادی در سال 2008 حدود 7 در صد بوده و در 
همین سال 36 درصد مردم افغانستان زیر خط فقر 

قرار داشته اند.
هنوزهم   2012 سال  در  یعنی  سال،  چهار  از  پس 
و  بوده  فقر  خط  زیر  افغانستان  مردم  درصد   36

تغییری در زندگی آن ها رونما نشده است. مقام های 
نشر  مراسم  در  شنبه  یک  روز  افغانستان  حکومت 
این گزارش گفتند که ضرورت جدی بر بازنگری 

پالیسی اقتصادی حکومت احساس می شود.
داکتر عبداهلل عبداهلل رئیس اجراییه حکومت در این 
کنفرانس گفت: »در حالی...          ادامه صفحه 6
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اهمیت مطالعه برای ذهن، مثل اهمیِت ورزش برای بدن 
است.
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اکلیل حکیمی  در جلسه روز یک شنبه مجلس سنا، 
وزیر مالیه کشور بودجۀ ملی سال مالی 1395 را به 

سناتوران معرفی کرد.
میلیارد   461.7 حدود   1395 مالی  سال  ملی  بودجه 
را  آن  میلیارد   283.3 که  گرفته شده  نظر  در  افغانی 
بودجۀ عادی و 178.5 میلیارد...         ادامه صفحه 6

وزارت تحصیالت عالی کشور اعالم کرد که برای جلوگیری از 
تقلب و دستکاری در آزمون سراسری کانکور، طرح جدیدی را 
روی دست گرفته که میزان تقلب را در این آزمون به حداقل می 

رساند.
صفی اهلل جاللزی، سخنگوی وزارت تحصیالت عالی به بی بی 
سی گفته است که در این طرح به هر داوطلب ورود به دانشگاه، 

پرسشنامه  یی کامال متفاوت داده می شود.
به گفته او، در هر حوزه امتحان کانکور سواالت دو شاگرد مشابه 
هم نیست. سواالت در سیستم چاپ، اوراق ترتیب، نام داوطلب 
درج و صحافی می شود. به این معنی، اگر در یک کالس صد نفر 
باشد، سواالت شان از هم...                          ادامه صفحه 6

بودجۀ ملی سال 95 
به مجلس سنا ارایه شد

وزارت تحصیالت عالی:
با یک طرح جدید از تقلب 

در کانکور جلوگیری می کنیم

بر اساس گزارش تازۀ بانک جهانی و وزارت اقتصاد:

کمک ها فقر را کاهش نداده است
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تحصیل در ازای شهریه و ایجاد موسسۀ کانکور دولتی
اندكى تأمل دربارۀ اقدام اخير وزارت تحصيالت عالى

صفحه 6

صفحه 6

رییس جمهور غنی:

طی چهارده سال میلیاردها دالر کمک های جهانی ضایع شد
شهرهای مصرفى را به مراكز توليد تبدیل مى كنيم

در حال حاضر، شکاف عمیق در كیفیت تدریس، و مآالً در نتیجۀ تحصیل، 
خصوصى  مماثل  موسسات  با  دولتى  عالى  تحصیالت  موسسات  میان 
عمومى  كانکور  امتحان  نکردن  سپری  دلیل  به  امر  این  دارد.  وجود 
و  امکانات  كمبود  و  خصوصى،  تحصیالت  موسسات  شاگردان  سوی  از 
وسایل درسى در آن موسسات است. برای پر كردن این خالء، وزارت 
باید تحصیالت عالى در هر دو سکتور را در ازای  تحصیالت عالى اوالً 
شهریۀ معین مقرر بسازد )مادة 43 قانون اساسى كه مانع اجرای این 
وزارت  ثانیاً  گردد(؛  تعدیل  آینده  جرگۀ  لویه  در  مى باید  است،  طرح 
كه  طوري  به  نماید،  دولتى«  »كانکور  موسسۀ  ایجاد  به  اقدام  مذكور 
با اخذ امتحان اختصاصى واحد و یکسان از فارغان دورة لیسانس هر 
رشته )دولتى و خصوصى(، تفاوت كیفى مذكور، و اثرات منفى روحى 

آن بر فارغان موسسات تحصیالت عالى خصوصى برطرف گردد
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داکتر عبداهلل رییس اجرایی دولت وحدت ملی 
پی  در  مسلح،  مخالفان  کسانی سوای  می گوید 
سقوط دولت وحدت ملی استند. آقای عبداهلل 
نام  خاصی  فردِ  و  از گروه  به صورت مشخص 
دولِت  در  افراد  این  که  می افزاید  ولی  نمی برد 

پیشین کار می کردند. 
رهبری  به  پیشین  دولِت  از  حلقه یی  این که 
حامد کرزی به منتقدیِن سرسخِت دولِت فعلی 
تبدیل شده اند، از روزهای نخسِت شکل گیری 
این دولت مشخص بود. تعدادی به عنوان های 
مختلف، آغاز به انتقاد از کارنامۀ دولت وحدت 
و  نیست  نگران کننده  هم  زیاد  که  کردند  ملی 
دولت ها برای مدیریت بهتر کشور، نیاز به چنین 

نیروی فشار دارند. 
شک  بدون  باشند،  نداشته  منتقد  دولت ها  اگر 
غرق  زیاده طلبی  و  خودخواهی  گرداب  در 
داده  نشان  جوامع  تاریخی  تجربۀ  می شوند. 
است به میزانی که نظارت بر دولت ها افزایش 
می یابد، به همان میزان توانایی و اقتدار دولت ها 
نیز گسترش پیدا می کند. اما انتقاد چیزی است 
برای  برنامه ریزی  به اختالف ها و  و دامن زدن 
برهم زدن وضعیت به نفع خود، چیزی دیگر. 
داکتر عبداهلل نمی گوید که از دولت وحدت ملی 
انتقاد نکنید، اما می گوید کسانی می خواهند این 
پرسش  اما  سازند.  روبه رو  سقوط  با  را  دولت 
فعلی،  دولت  »سقوط  که  این جاست  اساسی 

منافع چه کسانی را می تواند تأمین کند؟« 
 بیایید بحث را با یک مسالۀ منطقی - فلسفی 
ساده ترین  در  عقالنیت  می گویند  دهیم.  ادامه 
یا  کسی  که  است  این  از  عبارت  تعریِف خود 
کسانی علیه منافع خود اقدام نکنند. اگر کسی 
علیه منافع خود عمل کند، عمِل او غیرعقالنی 
پول های  بیاید  کسی  اگر  مثاًل  می شود.  خوانده 
جیِب خود را بسوزاند و برای این حرکت هیچ 
توجیه دیگری نداشته باشد که عاقالنه بودن آن 
را ثابت کند، بدون تردید همه به چنین فردی به 
دیدۀ کسی می نگرند که از عقالنیت به دور شده 
است. در مورد رابطۀ انسان با جامعه نیز می توان 
چنین مواردی را نشان داد. مثاًل همۀ انسان هایی 
ناچار  زنده گی می کنند،  امروزی  که در جوامع 

با طیب  به پرداخت مالیه استند و این مالیه را 
خاطر می پردازند. چرا؟ چون بر مبنای تعریف 
تأمین  مالیه  پرداخت  با  آن ها  منافع  عقالنیت، 
می شود. پرداخت مالیه سبب می شود که کارکرد 

دولت بهتر شود و قدرت آن افزایش یابد. 
دولت را بسیاری از اندیشمندان علم سیاست، 
دولت  موجودیت  زیرا  خوانده اند؛  ناگزیر  شِر 
می شود  مانع  را  انسان  آزادی های  از  بسیاری 
درازمدِت  منافع  می تواند  این که  دلیل  به  ولی 
»انسان،  از حالت  را  تأمین کند و جامعه  را  او 
عقالنیت  با  کشد،  بیرون  بودن«  انسان  گرگ 
رفتار  در  چنان  گاه  عقالنیت  است.  سازگار 
که  می رسد  نظر  به  پنهان  ما  خواست های  و 
کرد.  پی گیری  را  آن  موارد  همۀ  در  نمی توان 
خالی  شانه  مالیه  دادن  از  بخواهد  کسی  شاید 
کند ولی کس دیگری حتا وقتی می تواند قانون 
را دور بزند به چنین کاری مبادرت نمی ورزد، 
به  چون در آن نفع کالن تری را سراغ می کند. 
سخن بسیار ساده، این که وقتی من کارم را در 
انجام می دهم، می توانم  دقیق  جامعه درست و 
کارهای  که  باشم  داشته  توقع  هم  دیگران  از 
خود را دقیق و درست انجام دهند تا منافع همه 
تأمین شده بتواند. به چنین برخوردی می گویند 

برخورد عقالنی. 
حاال به همان سوال اصلی برمی گردیم که سقوط 
کرده  تأمین  را  کسانی  چه  منافع  فعلی  دولت 
می تواند و آیا عقالنی ست که در پی سقوط این 

دولت با همۀ کاستی ها و مشکالت آن باشیم؟
فعلی،  دولت  سقوط  با  که  نمی رسد  نظر  به   
دولِت دیگری روی کار بیاید که بتواند وضعیت 
فعلی  مشکالت  که  دهد  تغییر  گونه یی  به  را 
کشور  فعلی  مشکالت  باشند.  نداشته  وجود 
ملی  وحدت  دولت  یک سالۀ  کارکرد  از  ناشی 
نیست، هرچند این دولت به بسیاری از مطالبات 
مردم که می توانست پاسخ دهد، تا هنوز پاسخ 
نداده است. بدون شک مشکالت بی شمارِ امروزِ 
به  مسأله  این  و  دارد  گذشته  در  ریشه  جامعه 
وضع  اگر  برمی گردد.  خاص  شرایط  و  عوامل 
است،  گذشته  سال های  از  بدتر  کشور  امنیتی 
مختلفی  توجیهاِت  و  دالیل  آن  برای  می توان 

پیدا کرد. این گونه نیست که با تغییر افراد بتوان 
بر وضعیت امنیتی کشور چیره شد و کشور را 

امن ساخت. 
که  است  ذوجوانب  و  پیچیده  مقوله یی  امنیت، 
که  آنانی  دارد.  رابطه  گوناگون  متغیرهای  با 
هنوز  می کنند،  زنده گی  گذشته  نوستالوژی  در 
متغیرهای  و  جامعه  وضعیت  از  درستی  اطالع 
آن ندارند. در همین حال، هیچ ضمانتی وجود 
به  منجر  بتواند  فعلی  دولت  سقوط  که  ندارد 
اقتدار بیشتری  با  ایجاد دولت دیگری شود که 
وظایِف خود را انجام دهد. دولت آقای کرزی 
نشان داد که با وجود امکانات گسترده نمی توان 
مشکالت را یک شبه حل وفصل کرد. اگر دولتی 
صورت  بهترین  به  می توانست  افغانستان  در 
دولت  این  باشد،  خوب  دولت  یک  ممکن 
آن همه  از  که  می بود  کرزی  آقای  دولت  باید 
توجه جهانی و امکانات بی نظیر مالی و نظامی 
برخوردار بود. پس سقوط دولت فعلی از منظر 
عقالنی به سود هیچ گروهی بوده نمی تواند، حتا 
زنده گی  گذشته  نوستالوژی  در  که  همان هایی 

می کنند. 
دولت  تعویض  بر  قرار  اگر  دیگر،  جانب  از 
که  داشت  انتظار  نباید  بدون شک  باشد،  فعلی 
در پی کودتا چنین اتفاقی بیفتد؛ زیرا به هر حال 
از وضعیت کودتا حداقل در شرایط  افغانستان 
فعلی بسیار به دور است. هر کسی بخواهد دولت 
فعلی را ساقط کند، باید به سازوکارهای موجود 
در قانون اساسی مراجعه نماید که ساده  ترین و 
لویه  برگزاری  آن هم می تواند  در دسترس ترین 
در  هم  جرگه  لویه  برگزاری  اما  باشد.  جرگه 
شرایط فعلی که بتواند به انحالِل دولت وحدت 
می رسد.  نظر  به  ذهن  از  دور  دهد،  رای  ملی 
به  باید  جرگه یی،  چنین  برگزارِی  از  پس  زیرا 
به  که  بود  زودهنگام  انتخابات  برگزاری  فکر 
هیچ صورت هیچ کشوری حاضر نیست هزینۀ 
هر جهت  از  پس  شود.  متقبل  را  آن  برگزاری 
عقالنی  نه  فعلی  دولت  سقوط  کنیم،  نگاه  که 
است و نه هم مطلوب، و کسانی که می خواهند 
چنین اتفاقی بیفتد، بدون تردید آدم هایی اند که 

در برابر عقالنیت ایستاده اند. 
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دفاع  وزارت  سخنگوی  دیویس،  جف  گذشته  چهارشنبۀ 
امریکا در یک نشست خبری در واشنگتن گفته بود که این 
کشور، طالباِن افغانستان را »یک شریک مهم« در روند آشتی 
در این کشور می داند و علیه آن ها »عملیات ضد تروریستی« 
برای  که  امریکا  دولت  رسمی  سخنان  این  نمی دهد.  انجام 
به  طالبان  که  می دهد  نشان  است،  شده  مطرح  بار  چندمین 
عنوان عناصری مثبت در ذهِن امریکایی ها جا دارند و نه تنها 
برنامه یی به هدف از بین بردن آنان ندارند، بلکه مایل اند آن 
گروه را به عنوان یک گروه سیاسی، داخل نظام سازند و به 
جنگ آنان ارزش بگزارند. این طرز برخورد در چهارده سال 
گذشته و پس از واکنش های نرم و مشکوِک آقای کرزی در 
برابر طالبان، به وجود آمد و امریکایی ها هم به ناچار خود را 
با سیاست ها و عالیِق حامد کرزی هماهنگ کردند و نسبت 
به طالبان نرمش نشان دادند و حاال هم برنامه های یک سالۀ 
آقای غنی و نیز حمایت هایی که در سطح بلند از طالبان در 
دولِت وی صورت می گیرد، دیدگاه امریکایی ها را نسبت به 

این گروه مستحیل کرده است. 
اما در عین این برداشت ها، حاال مقاماِت امریکایی به گونۀ 
رسمی اظهارات سخنگوی کاخ سفید را رد کرده و آن را یک 
برداشِت نادرست خوانده اند؛ چنان که یک مقام دفتر رسانه یی 
بی بی سی  کتبی  سوال  به  پاسخ  در  امریکا  دفاع  وزارت 
طالبان  که  بوده  این  دیویس  آقای  منظور  که  گفت  فارسی 
صلح  روند  دارند،  که  راهی  تنها  یافتن،  مشروعیت  برای 
»آن ها  کنند:  انتخاب  می توانند  طالبان  و  است  افغانستان  در 
به کشتن غیرنظامیان  یا  بپیوندند و  به روند صلح  می توانند 
همچنان  ما  بدهند.  ادامه  کشور  ساختن  بی ثبات  و  افغان 

امیدوار هستیم که طالبان صلح را انتخاب کنند«. 
اما صورت کامل سخنان سخنگوی وزارت دفاع که به زبان 
سخنان  و  رسیده  نشر  به  مختلف  سایت های  در  فارسی 
مشابهی هم که پیش از این توسط امریکایی ها مطرح شده، 
نشان می دهد که دولت امریکا به راحتی مایل نیست که در 

برابر طابان قرار بگیرد. 
همان گونه که بارها گفتیم، دولت امریکا متأثر از سیاست های 
پاکستان در برابر طالبان در افغانستان موضع گیری می کند و 
این نوع موضع گیری در کنار جان دادن به طالبان، اقدامی در 
پاکستان  بارها دیدیم که دولت  افغانستان است.  برابر مردم 
طالبان را به عنوان معضل داخلِی افغانستان قلمداد کرده و 
با  که  کشوری  عنوان  به  نیز  امریکایی ها  آن،  از  تبعیت  به 
حد  در  را  طالبان  دارند،  نظامی  و  دوستی  پیمان  افغانستان 

مشکل داخلی افغانستان تقلیل داده اند.
این سیاسِت امریکا در صورتی که اصالح نشود، قطعًا سبِب 
تخریِب همیشه گِی روند صلح و ثبات و دست یافتن به یک 

دولِت نیرومند در افغانستان و ادامۀ جنگ خواهد شد. 
نباید  و  بگزارند  احترام  افغانستان  مردم  به  باید  امریکایی ها 
نسبت به گروه های تروریستی یی که هر روز جنایت انجام 
می دهند، چنین نرمشی نشان دهد. هرچند طالبان به عنوان 
در  ابزاری  عنوان  به  اکنون  تا  تشکیل  بدو  از  تحریک  یک 
دسِت پاکستانی ها بوده و امریکایی ها هم برای نزدیک شدن 
به اهداف خود در منطقه، از این گروه به شکلی از اشکال 
حمایت کرده اند؛ اما آن ها )امریکایی ها( باید بدانند که طالبان 
منطقه یی  بازی های  برای  ابزاری  می توانند  این که  کنار  در 
بی اندازه  بشریت  و  جهان  برای  می توانند  باشند،  جهانی  و 
و  طالبان  که  بدانند  باید  امریکایی ها  شوند.  تمام  خطرناک 
بحث  به  خود  داِغ  و  ایدیالوژیک  نگاه  با  القاعده  و  داعش 
بیرون  به  بازی ها کاماًل  از مدارِ  قدرت، هر لحظه می توانند 

پرتاب شوند و بازیگراِن کالن را به شدت متضرر سازند.
که  می رود  انتظار  افغانستان  دولت  از  نخست  در  اگرچه 
نامِ  به  جنایتکاری  گروه  برابر  در  را  موضعش  و  سیاست 
قربانی صلح ِ  را  مردم  این  از  بیش  و  طالبان مشخص سازد 
ابرقدرت جهان  اما از امریکا نیز به عنوان  یک طرفه نکنـد، 
بارِ  برابر طالبان، یک  بازی و نرمش در  با  توقع می رود که 
دیگر از افغانستان هیوالیی ویرانگر برای نظِم نوین جهانی 

نسازد!   

سیاست امریکا در برابر 
طالبان خطرناک است

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1654  دو     شنبه       18 عقرب    /   آ  با   ن       y   1394  26محرم    ا  لحرام    y 1437   9 نوا مبر     2015

دولت  سقوط  با  که  نمی رسد  نظر  به 
بیاید  کار  روی  دیگری  دولِت  فعلی، 

تغییر  گونه یی  به  را  بتواند وضعیت  که 
نداشته  وجود  فعلی  مشکالت  که  دهد 

از  ناشی  کشور  فعلی  مشکالت  باشند. 
ملی  وحدت  دولت  یک سالۀ  کارکرد 

بسیاری  به  دولت  این  هرچند  نیست، 
پاسخ  می توانست  که  مردم  مطالبات  از 

بدون  است.  نداده  پاسخ  هنوز  تا  دهد، 
جامعه  امروِز  بی شماِر  مشکالت  شک 

به  مسأله  این  و  دارد  گذشته  در  ریشه 
خاص  شرایط  و  عوامل 
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آگاهان: 

از نفوذ پاکستان در مدارس افغانستان 
جلوگیری صورت گیرد

شماری از آگاهان و فعالین مدنی می گویند 
که اختالفات و بی برنامه گی  که در درون 
افغانستان وجود دارد، سبب  نظام سیاسی 
می شود که تمامی نواحی مرزی افغانستان، 
دارند،   مرز  با آن  که  کشورهای  تأثیر  زیر 

قرار گیرد.
شاید  و  به ده ها  می گویند،  هم چنان  آنان 
وجود  افغانستان  در  دینی  مدارِس  صدها 
دارد که روش  و منش هایی که در پاکستان 
برای نشر و اشاعۀ افراطیت طرح می شود، 

تدریس می گردد.
قندهار  والیت  معارف  ریاست  مسووالن 
آن  در  که  مکتبی  بسته شدن  از  به تازه گی 
می شد،  تدریس  پاکستان  آموزشی  نصاب 

خبر داد.
آموزشی  معاون  نظری  محمدعوض 
است،  گفته  قندهار  معارف  ریاست 
سوی  از  مکتب  این  فعالیت  به خاطری  
شده  متوقف  والیت  آن  معارف  ریاست 
نصاب  مطابق  آن  درسی  کتاب های  که 
تعلیمی کشور نبوده و محتوای کتاب های 
آموزشی آن تاریخ باستانی و زنده گی نامۀ 
شخصیت های تاریخی و فرهنگی پاکستان 

بوده است.
این موضوع  به زودی  آقای نظری،  به گفتۀ 
شریک  قضایی  و  عدلی  نهادهای  با  را 

می کنند.
نام  روشان«  خصوصی  »لیسۀ  مکتب  این 
داشته و گفته شده است که در کتاب های 
معرفی  پاکستان،  ملی  آن، سرود  آموزشی 
روسای جمهور و معلوماتی دربارۀ تاریخ 

این کشور آموزش داده می شده است.
مدنی  جامعۀ  مجتمع  رییس  رفیعی  عزیز 
افغانستان می گوید: کشورِ بی در و دروازۀ 
نفوذ  درصدی  شاهد  بارها  افغانستان 

فرهنگ ها و امیال شوم بیگانه بوده است.

و  اختالفات  افزود:  رفیعی  آقای 
سیاسی  نظام  درون  در  که  بی برنامه گی یی 
که  می شود  سبب  دارد،  وجود  افغانستان 
تأثیر  زیر  افغانستان  مرزی  نواحی  تمامی 
قرار  اند   شده  به آن وصل  که  کشورهای 

گیرد.
وابسته گی  که  این  بیان  با  رفیعی  آقای 
اقتصادی و مراودات قومی در این مناطق، 
عامل دیگری ا ست که می تواند باالی این 
مردم تأثیر سوء داشته باشد، افزود: »ما نه 
سایر  در  که  جنوب  والیت های  در  تنها 
همسایه،  کشورهای  با  همجوار  والیات 
کنیم  مشاهده  را  وابسته گی  این  می توانیم 
نبود یک فرهنگ  از  ناشی می شود  این  و 
جدیِحکومت داری و نبود یک نظام آینده 

بخش و امید وار کننده در افغانستان.«
در  پاکستانی  نفوذ  می گوید:  مجما  رییس 
همواره  کشور  این  با  مرز  هم  والیات 
طی  افغانستان  دولت  و  داشته  وجود 
سال های گذشته هیچ گونه توجهی در این 
کرده  برخورد  اغماض  با  و  نداشته  زمینه 

است.
از   یکی  رادفر  حشمت اهلل  حال،  این  در 
از  بخشی  در  می گوید:  روزنامه نگاران 
شرقی  مناطق  در  به خصوص  افغانستان 
است،از  باپاکستان  هم مرز  که  جنوبی  و 
سیاسی  محافل  در  که  به زایندۀ  تنش های 
در کابل و دیدگاه های دولت مردان ما دیده 

می شود،خبری نیست.
آقای رادفر افزود: در دو طرف خط دیورند 
حساسیت های  و  تندروی  افراطیت، 
به راحتی  بسیار  قومی،  غریب  و  عجیب 
همخواست گاه دارد، هم پایگاه و هم زمینۀ 

تبادل، نشر، و اشاعه آن وجود دارد.
درسی  نصاب  تدریس  گفت:  رادفر  آقای 
پاکستان و پوشیدن لباس نظامیان پاکستانی 

بسیار  حقیقت  یک  آموزان،  دانش  توسط 
در  سال ها  است،  ممکن  که  است  تلخی 
بخش هایی از  کشور ما وجود داشتهو حاال 

آشکار شده است.
که  قضیه  این  دیگِر  «بُعد  کرد:  تصریح  او 
است،  نشده  به آنپرداخته  به حال  تا  کسی 
این است که به ده ها و شاید صدها مدارِس 
روش   که  دارد  وجود  افغانستان  در  دینی 
و  نشر  برای  پاکستان  در  که  منش های  و 
طراحی  افغانستان  در  افراطیت  اشاعۀ 
مدارس  این  سوی  از  می شود،دوام دار 

تدریس می شود.«
آموزش  وزارت  مسووالن  از  رادفر  آقای 
زمینه  این  در  تا  می خواهد  پرورش  و 
زیر  مکتبی  چگونه  که  دهند  معلومات 
را  بیگانه گان  داشته های  افغانستان  پرچم 

ترویج می کند.
او باور دارد که با بیان این توضیحات یک 
سری واقعیت های دیگر نیز برمال خواهد 

شد.
سطح  در  باید  افزود:«دولت  رادفر  آقای 
که  مکاتب  عمومی  تعلیمات  تنها  کالننه 
در  که  کند  بررسی  را  دینی  مدرسه های 
از  تعداد  چه  شد،  روشن خواهد  آن  طی 
خشونت  ترویج  که  مکاتبی  و  مدارس 

پروری را به دوش دارند، وجود دارد.«
با تماس های پی هم اما نتوانستیم دیدگاه 
وزارت معارف را نیز در این زمینه داشته 

باشیم.
این در حالی است که از سال های درازی 
با  هم مرز  والیات  در  ستد  و  بدین سوداد 
صورت  پاکستانی  کلدار  توسط  پاکستان 
می گیرد و تا هنوز دولت توانایی جلوگیری 

از آن را نداشته است.
  

امنیت ملی والیت غور می گوید  ریاست 
سنگسار  عامل  که  طالبان  از  گروهی  که 
در  بودند،  غوری  جوان  دختر  رخشانه، 
را  وی  خانوادۀ  از  باجگیری  قصد  ابتدا 

داشتند.
ادارۀ  رییس  نورستانی،  حنیف  جنرال 
امنیت ملی غور گفت: طالبان بدون هیچ 
بند  در  را  جوان  دختر  این  خاصی  دلیل 
نگه داشته و قبل از سنگسار از پدرش پنج 

میلیون افغانی در خواست کرده بودند.
به بیان وی، خانوادۀ این دختر دارای توان 
مالی قوی نبوده و نتواستند به درخواست 

طالبان عمل کنند.

اصلی  عامالن  نورستانی،  آقای  گفتۀ  به 
طالبان  فرماندهان  از  تن  سه  قضیه  این 
به نامهای »مال منصور، مال یوسف و مال 
نیروهای  پیگرد  زیر  که  هستند  هاشم« 

دولتی و به ویژه امنیت ملی قرار دارند.
رییس امنیت ملی غور افزود که قرار است 
وسیع  عملیات  دور،  چندان  نه  آینده  در 
و  مواضع  بردن  بین  از  برای  پاکسازی 
ــ  »غلمین«  تحرکات طالبان در روستای 

محل رویداد سنگسار ــ انجام شود.
ضمن  هم  غور  دینی  علمای  از  شماری 
تقبیح این حادثه، آن را کامال غیراسالمی 

دانسته اند.

آغاز نفوس شماری اقتصادی ــ اجتماعی 
در والیت بلخ

رییس امنیت غور:

طالبان در بدل رهایی رخشانه 
پول خواسته بودند

پروسه نفوس شماری یا بررسی اقتصادی 
به  بلخ  والیت  دموگرافی  و  اجتماعی   –
هدف دست یابی به آمار دقیق نفوس این 
والیت و تفکیک گروه های اجتماعی آن با 
معاون مسلکی  اهلل موحد  حضور حسیب 
اداره مرکزی احصاییه کشور رسما در شهر 

مزارشریف آغاز گردید.
گفته  جمهور،  خبرگزاری  گزارش  به 
نفوس  برای  دور،  این  در  که  می شود 
تعداد 2470  به  این والیت  دقیق  شماری 
تن کارمند برای آغاز این پروسه نیاز است 
پایان  به  گروه  این  استخدام  پروسه  که 
رسیده و در روزهای آینده، آموزش آنان 
آغاز  شماری  نفوس  چگونگی  مورد  در 

خواهد شد.
والیت بلخ نهمین والیت در سطح کشور 
سوی  از  گیری  احصاییه  برنامه  که  است 

اداره مرکزی احصاییه آغاز می شود.
اداره  مسلکی  معاون  موحد  اهلل  حسیب 
مرکزی احصاییه که برای آغاز این پروسه 
با  صحبت  در  بود؛  آمده  بلخ  والیت  به 
رسانه ها بیان داشت که با راه اندازی این 
برنامه مشکالت دولت در عرصه نبود آمار 
مشخص از افراد بیکار و کارگر، ده نشین، 
صنوف  و  کاری  های  گروه  نشین،  شهر 
اجتماعی و سایر چالش هایی که در کشور 

وجود داشت؛ برطرف خواهد شد.
امنیت درست  نبود  آقای موحد،  هر چند 
والیت  دوردست  مناطق  از  برخی  در 
این  برابر  در  مهم  های  چالش  از  را  بلخ 
کرد،  امیدواری  ابراز  اما  داند؛  می  پروسه 
از آنجایی که تمامی کارمندان این پروسه 
از خود همین والیت و حتا از روستاهای 

استخدام  شان  مربوطه 
است  ممکن  می شوند، 
نما  رو  چندانی  مشکل 

نگردد.
کرد:  اضافه  وی  اما 
چنین  که  صورتی  در 
شود؛  پیدا  مشکلی 
بعضی  توانند  می  آنها 
طریق  از  را  مناطق  از 
سروی  نیز  ماهواره 

نمایند.

غور،  بامیان،  های  والیت  این  از  پیش 
کاپیسا،کابل، سمنگان و  پروان،  دایکندی، 
تخار، نفوس شماری گردیده و اکنون قرار 
جریان  پروسه  این  بلخ  والیت  در  است 
یافته و بعد از آموزش کارمندان مورد نیاز 
ــ در مدت 45 روز ــ این پروسه به پایان 

خواهد رسید.
بیشتر  که  کرد  تصریح  موحد  آقای 
کشورهای خارجی خواهان راه اندازی این 
پروسه بوده اند؛ اما در این مرحله بیشترین 
کمک های مالی از سوی دولت جاپان و 

انگلستان صورت گرفته است.
های  چالش  از  موحد  آقای  که  حالی  در 
امنیتی به عنوان یکی از مهم ترین چالش 
گفت؛  سخن  پروسه  این  پیشبرد  فراروی 
تخنیکی  مسوول  الرحمان  حبیب  اما 
که  گوید  می  بلخ  در  شماری  نفوس  این 
والیت  در  امنیت  ناحیه  از  مشکلی  هیچ 
با  که  هایی  صحبت  و  ندارد  وجود  بلخ 
صورت  ها  ولسوالی  محلی  مسووالن 
گرفته است، آنان قول مساعد داده اند که 
امنیت کارمندان این اداره را بصورت کامل 

تامین خواهند کرد. 
گفتنی است که در این برنامه، قرار است 
تمامی شهروندان والیت بلخ و نیز کسانیکه 
از سایر والیت ها در این والیت سکونت 
کرده اند؛ با تفکیک جنسیت، سن و سال، 
گروه های اجتماعی، اقتصادی، نوع شغل 
و در آمد، شهر نشینی و روستانشینی، کار 
و شغل و میزان درآمد و سایر خصوصیات 
اجتماعی مشخص، در اختیار اداره نفوس 

شماری کشور قرار بگیرد.

روح اهلل بهزاد

پاکستان:

از روند صلح به رهبری افغان ها حمایت می کنیم
مشاور نخست وزیر پاکستان در امور روابط 
خارجی بر اهمیت نقش اسالم آباد در تامین 
ارتباط های حیاتی میان جنوب آسیا، آسیای 

میانه، غرب آسیا و نیز اروپا تاکید کرد.
سرتاج  نیشن،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
عزیز، مشاور نخست وزیر پاکستان در امور 
روابط خارجی رهبری هیات پاکستانی در 
خارجه  امور  وزیران  نشست  دوازدهمین 
آسیا- اروپا )ASEM( را که بین پنجم تا 
ششم نومبر در لوکزامبورگ برگزار شد، بر 

عهده داشت.
تقویت  بر  نشست،  اعضای  به  وی خطاب 
زمینه های  در  اروپا  و  آسیا  میان  ارتباطات 
تجارت،  فناوری،  و  علوم  آموزشی، 
و  زیرساخت ها  فرهنگ،  امنیت،  بازرگانی، 

تماس های مردم- مردم تاکید کرد. وی ابزار 
خارجه  وزرای  نشست  که  کرد  امیدواری 

آسیا- اروپا آینده روشنی داشته باشد.
این مقام پاکستانی همچنین بر اهمیت نقش 
بین المللی  و  منطقه یی  مسایل  در  کشورش 
روند  اهمیت  بر  عزیز  سرتاج  کرد.  اشاره 
به  متعلق  و  افغانستان  رهبری  تحت  صلح 

وی  کرد.  تاکید  کشور  این  در  افغان ها 
نقشی  اروپا  اتحادیه  که  گفت  همچنین 
راهبردی در یافتن راه حلی همیشگی برای 
نخست وزیر  مشاور  دارد.  فلسطین  مساله 
در  که  پیشرفت هایی  بر  تاکید  با  پاکستان 
لزوم  بر  شده،  حاصل  تروریسم  با  مبارزه 

مقابل با ریشه های تروریسم تاکید کرد.
غیر  گفت وگویی  اروپا  آسیا-  نشست 
رسمی میان آسیا و اروپاست که به مسائل 
اجتماعی  موضوعات  و  اقتصادی  سیاسی، 
هدف  و  می پردازد  منطقه  دو  نظر  مورد 
و  متقابل  احترام  پایه  بر  روابط  تقویت  آن 
در  بعدی  نشست  است.  برابر  مشارکت 
برگزار  میزبانی مغولستان  به  جوالی 2016 

می شود.
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بخش نخست
بخش پنجــم

 

فرهنگی خود  لوازم  با  آغاز  از  مدرن  علم 
نگرش  که  زمانی  تا  ولی  بود،  همراه 
علم  این  بود،  حاکم  آن  بر  پوزتیویستی 
خود را مستقل از فرهنگ و ایدیولوژی و 
به عنوان معرفتی حقیقی و بی بدیل معرفی 
می کرد و از همین طریق زمینه های بسط و 

گسترش خود را فراهم می آورد. 
کشورهای غیرغربی و از جمله کشورهای 
اسالمی نیز بر اساس شناس نامه یی که علم 
مواجه  آن  با  می داد،  ارایه  خود  از  مدرن 
میراث  عنوان  به  را  دانش  این  آنان  شدند. 
قومی  و  فرهنگ  به  که  بشریت  مشترک 
امکانات  و  می دیدند  ندارد،  تعّلق  خاص 
انسانی و اقتصادِی خود را درجهت ترویج 
به  فرهنگی خود  آن در حوزۀ  و گسترش 
کار می گرفتند و از آن پس نیز در پرتو این 
ارزیابی  را  معرفتِی خود  دانش، حوزه های 

می کردند. 

تأثیر معنای پوزتیویستی علم در فرهنگ 
اسالمی 

دنیای اسالم با پذیرش معنای پوزتیویستی 
فقه،  عرفان،  متافیزیک، کالم،  ناگزیر  علم، 
اصول و دانش های دینی و هنجاری خود 
را نمی تواند علم بداند. حوزه های مزبور از 
این پس ناگزیر مطالعات غیرعلمی بوده و 
به عنوان موضوع دانش تلقی می شوند و با 
آمدن علم مدرن، مطالعات علمی نسبت به 

دین الزامًا مطالعات بیرون دینی است. 
دیدگاه فوق، نظام معرفت دینی را که قبل 
از آمدن علم مدرن عهده دار تبیین عالم و 
آدم است، از اعتبار ساقط کرده و معرفت 
و  فرهنگی  بنیان های  از  که  را  جدیدی 
می گیرد،  سرچشمه  غرب  دنیای  تمدنی 
معرفت جدید  این  و  می  گرداند  جایگزین 
که با عنوان معرفت علمی در سازمان های 
هویت  می شود،  تدریس  علم  رسمی 
فرهنگی جدیدی را در امتداد فرهنگ غرب 

پدید می آورد. 
را  مدرن  علم  اصطکاک  اسالمی  جوامع 

خصوصًا  خود  دینِی  فرهنگی  هویت  با 
احساس  آغاز  از  انسانی  علوم  دایرۀ  در 
را  مدرن  علمی  نظریات  آنان  می کردند. 
با ظواهر  گاه  اعتقادی خود،  اصول  با  گاه 
برای  و  می یافتند  منافی  دین  نصوص  یا 
حل این تناقض راهکارهایی را جست وجو 
می کردند که اغلب به تغییر باور و نگرش 
قرایت  و  بازخوانی  به  و  آنان  اعتقادی 
قرایت های  می شد.  منجر  دین  از  جدیدی 
برای  مدرن  علم  حاشیۀ  در  که  جدیدی 
متخذ  اغلب  می آید،  پدید  دین و شریعت 
غربی  متکلمین  که  است  کوشش هایی  از 
جدید  دانش  با  مسیحیت  تطبیق  برای 
مدرن  دانش  ورود  بنابراین  داده اند.  انجام 
و  فرهنگی  عمیق  الیه های  بازنویسی  تا 
بازخوانی و بلکه بازسازی بنیادهای معرفت 

دینی ادامه می یابد. )پارسانیا،1385( 

 قرائت سکوالر از دین 
پوزتیویستی  تعریف  با  تا هنگامی که علم 
می یافت،  راه  دانشمندان  ذهنیت  در  خود 
به  ناگزیر  اسالمی  جوامع  علمی  نخبه گان 
تغییرات مزبور تن در می دادند؛ ولی اینک 
و  کرده  افول  علم  پوزتیویستی  معنای  که 
هویت ایدیولوژیک و یا فرهنگی آن آشکار 
اصطکاک،  حل  برای  نوینی  فرصت  شده، 
تیوری ها  تغییر  آن  و  است.  آمده  به دست 
و نظریه های علمی با استفاده از بنیان های 

فرهنگی و دینی جوامع اسالمی است. 
تا هنگامی که متفکرین مسلمان بر اساس 
به  دانش  این  نگاه  زاویۀ  از  و  مدرن  علم 
به جای  می نگرند،  خود  دین  و  فرهنگ 
و  فرهنگ  به  مکرر  رجوع  و  بازخوانی 
تغییرات  و  بازسازی  به  ناگزیر  دین خود، 
روی  خود  فرهنِگ  و  دین  ساختارشکنانۀ 
خواهند آورد و نتیجۀ این گونه از تحوالت، 
و  دنیوی  و  سکوالر  فرهنگی  شکل گیری 
ارایۀ تفسیر جدیدی از دیانت است که در 
و  قدسی  متعالی،  ابعاد  فرهنگ،  این  ذیل 
آسمانی خود را از دست داده و به صورت 
سکوالر  دین  باشد.  درآمده  سکوالر  دینی 
به جای آن که نیازهای عصر و محیط خود 
و  بنیان ها  طریق  از  اجتهادی  روش  با  را 
دینی  در جهت  و  دهد  پاسخ  اصول خود 
ذخیره های  بردارد،  گام  خود  عصر  کردن 
فرهنگی امت اسالمی را در خدمت عرف 

دنیوی بشر امروز قرار می دهد. 

 بازسازی علم مدرن و بازخوانی علم دینی 
مدرن،  دانش  فرهنگی  هویت  به  توجه 

فراهم می آورد  را  امکان حرکت معکوسی 
اساس  بر  علمی  معرفت  بازسازی  آن  و 
است.  دینی  متافیزیک  یا  اصول  مبانی، 
به  رویکرد  این  در  آملی، 1386(  )جوادی 
جای رجوع و بازخوانی مجدد تیوری های 
بازخوانی علم و فرهنگ اسالمی  به  غربی 
و الیه های عمیق این معرفت نظیر فلسفه، 
این  از  تا  می شود  پرداخته  عرفان  و  کالم 
طریق، معرفت علمی جدید در یک تحول 
ساختاری بازسازی شود و البته رهاورد این 
حرکت جدید، پیدایش علمی نوین خواهد 
بود. علم و دانشی که بر اساس متافیزیک 
از  و  می گیرد  شکل  دینی  هستی شناسی  و 
منابع معرفتی فرهنگ و تمدن اسالمی بهره 
می برد، بدون شک علمی قدسی و متعالی 

است. 
این علم به جای آن که همۀ هستی را به افق 
تقلیل  آزمون پذیر  و  امور حسی  و  طبیعت 
را  تجربی  و  حسی  امور  و  طبیعت  دهد، 
در ذیل اصول دینی و یا عقلی خود تعالی 
نشانه های  و  آیات  صورت  به  و  بخشیده 

الهی بازخوانی می کند. 

 قرائت پست مدرن از دین 
که  پُراهمیتی  حال  عین  در  و  پایانی  نکتۀ 
نگاه  این است که  نمود،  به آن توجه  باید 
دینی همان گونه که نمی تواند در چارچوب 
نظر  مورد  علم  حس گرایی،  و  پوزتیویسم 
در  کند،  بازسازی  و  داده  سازمان  را  خود 
نیز  مدرن  پست  دیدگاه های  چارچوب 
نگرش  زیرا  نمی رسد؛  خود  مقصد  به 
خود  انتقادی  نگرش  به رغم  پست مدرن 
از  علم،  پوزتیویستی  تعریف  به  نسبت 
برخی اصول بنیادی این دانش خارج نشده 
و در حقیقت نقد خود را بر اساس همان 
نیز  دلیل  همین  به  و  داده  سازمان  اصول 
و حقیقت سر  فهم  نسبیت  و  از شکاکیت 

درآورده است. 
اساس  بر  را  خود  علمی  تبیین  دین  اگر 
از  استفاده  با  و  پست مدرن  دیدگاه های 
بنیان های معرفتی آن سازمان دهد، در این 
حلقه  دو  بین  فاصله  ظاهر  به  گرچه  حال 
برداشته  را  علمی  معرفت  و  دینی  معرفت 
و  هستی  پدیده های  تبیین  به  دینی  علم  و 
از جمله دین می پردازد، ولی این تبیین تنها 
به عنوان یکی از تفاسیر ممکن در عرض 
قرار  مخالف  گاه  و  متقابل  تفاسیر  دیگر 
می گیرد، بدون این که دلیل و معیاری برای 
توزین و داوری بین آن ها باقی مانده باشد. 

بازسازی 
 وعلم مدرن

بازخوانی   
علم دینی

نویسنده: پارسانیا

از بودن در كنار آن ها  شما مى توانید افرادی را شناسایى كنید كه 
دسته جمعى  فعالیت های  انجام  به  آن ها  همراه  و  مى برید  لذت 
با هر تیپ آدمى در ارتباط باشید و  بپردازید. قرار نیست كه شما 
معاشرت كنید. چرا كه سنِگ بزرگ، عالمت نزدن است. قدم به قدم 
این روش،  وفق دهید.  با وضعیت جدید  را  خود  آهسته  آهسته  و 

نقطۀ شروع مناسبى خواهد بود

نادیا صالح ثابت

باشد،  اکتسابی  رفتاری  آن که  از  بیشتر  برون گرایی  که  می شود  گفته  معموالً 
خصیصه یی است که با آن به دنیا می آیید و خودتان نقشی در انتخاب، کاهش یا 
افزایش آن ندارید. حتا اگر این موضوع درست باشد و شما فردی کاماًل درون گرا 
هم باشید؛ اما بازهم امیدی برای کسب برخی خصوصیات افراد برون گرا وجود 
دارد. برای ایجاد تغییر و تحول در خودتان باید همیشه سه اصل را رعایت کنید: 

1ـ با گروه های مختلف مردم راحت باشید؛ 
2ـ مالقات با دیگران را زیاد بر خودتان سخت نگیرید؛ 

3ـ بدون نگرانی از این که چه باید بگویید، باب گفت وگو را باز کنید.
 

به دنبال فعالیت های گروهی مورد عالقۀ خود بگردید 
یکی از موانعی که راه اجتماعی شدن را بر بسیاری از افراد درون گرا سد می کند، 
این است که نمی توانند فعالیت های اجتماعی مورد عالقۀ خود را به درستی پیدا 

کنند. 
شما می توانید افرادی را شناسایی کنید که از بودن در کنار آن ها لذت می برید و 
همراه آن ها به انجام فعالیت های دسته جمعی بپردازید. قرار نیست که شما با هر 
تیپ آدمی در ارتباط باشید و معاشرت کنید. چرا که سنِگ بزرگ، عالمت نزدن 
است. قدم به قدم و آهسته آهسته خود را با وضعیت جدید وفق دهید. این روش، 

نقطۀ شروع مناسبی خواهد بود. 
هنر خوب صحبت کردن را یاد بگیرید 

درست است که خوب گوش دادن، مهارت بسیار مهمی است و شاید در بیشتر 
مواقع، مهم تر از خوب صحبت کردن باشد؛ اما به هر حال خوب صحبت کردن 

خصیصه یی است که در بین تمام افراد برون گرا مشترک است. 
پس شما هم اگر می خواهید خود را در این گروه جای دهید، باید زره و کاله خود 
اما خوب  بزنید.  بتوانید بی وقفه حرف  به تن کرده و به جنگ سکوت بروید و 

می دانید که در عمل توانایی چنین کاری را ندارید. 
مطمینًا شما و تمام درون گراها بر این عقیده اید که بهترین گفت وگوها آن هایی 
هستند که به عنوان متکلم نقش کمی در آن داشته باشید و به عنوان یک درون گرا، 
خوب می دانید که از بودن در یک جمع دوستانه و تنها شنوندۀ سخنان آن ها بودن، 

چه احساس خوبی در شما ایجاد می شود. 
اما از همین امروز رویۀ خود را تغییر دهید. برای شروع تنها چند کلمه هم کفایت 
می کند. الزم نیست مثل یک برون گرای حرفه یی مسلسل وار حرف بزنید. همین 
که بتوانید در حد چند کلمه نظرات و احساسات خود را بیان کنید، اعتماد به نفس 

شما برای برخورد با موقعیت های اجتماعی افزایش می یابد. 
در این جا وقت آن شده که فِن کوزه گری افراد برون گرا را به شما یاد دهیم. این 
افراد بدون این که مطمین باشند دربارۀ چه موضوعی می خواهند صحبت کنند، باب 

گفت وگو را باز کرده و هم چنان به حرف زدن ادامه می دهند. 
پس شما هم فقط حرف بزنید تا حرف زده باشید. شاید بازهم برای شما که به 
کمی  اعمالی  چنین  انجام  ندارید،  عادت  دل چسبی  چندان  نه  روش های  چنین 
سخت باشد؛ اما به هر حال در همین حد که برای صحبت تالش کنید، پیشرفت 

خوبی محسوب می شود. 
باالخره روزی می رسد که شما هم مثل یک برون گرای واقعی بی وقفه حرف بزنید.

پیلۀ
تنهایی  را 
پاره کنید
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است.  غیرتاریخی  موجودی  انسان  عقیده،  این  بر  بنا 
متفاوت  دو شکل  مدرنیستی  ادب  در  تاریخ  نفی  این 
پیدا می کند. در اولی، قهرمان با محدودیت بسیار درون 
تجربۀ شخصی خود تعریف می شود. هیچ واقعیت از 
تصور  قابل  او،  خود  ورای  او،  برای  موجودی  پیش 
تأثیر گذارد.  یا او بر آن  تأثیر بگذارد  نیست که بر او 
او  تاریخ شخصی است.  فاقد  قهرمان  در دومی، خودِ 
»به درون جهان پرتاب شده« است: به نحوی بی معنا، 
با جهان موجب هیچ  به نحوی غیرقابل درک. تماس 
به جهان شکل می دهد  او  نه  نمی شود؛  او  در  رشدی 
چنین  در  تصور  قابل  »رشد«  تنها  او.  به  جهان  نه  و 
اینک  است.  بشر«  »وضع  تدریجی  انکشاف  ادبیاتی، 
انسان همان چیزی است که همواره بوده و خواهد بود. 

راوی، سوژۀ آزمونگر، در حرکت است؛ واقعیِت تحت 
آزمون ایستاست. 

چنین تلقی یی از وجود بشر، پیامدهای ادبی مشخصی 
اهمیت  با  مقوله یی  مقوله یی خاص،  در  ویژه  به  دارد. 
نظری و عملی ویژه که اینک باید توجه خود را بدان 
جلب کنیم: مقولۀ »بالقوه گی«. فلسفه میان بالقوه گی های 
تمایز  »واقعی«(  هگل،  قول  )به  انضمامی  و  انتزاعی 
شود،  تصور  )ذهنی(  انتزاعی  اگر  بالقوه گی  می گذارد. 
بی شماری  امکان های  واقعی است.  از زنده گی  غنی تر 
ناچیزی  درصد  تنها  اما  است  متصور  بشر  رشد  برای 
از آن ها محقق می شود. ذهن گرایی مدرن که به جای 
را  امکان های خیالی  زنده گی همین  بالفعل  پیچیده گی 
نوسان  در  افسون  و  ماخولیا  میان  می آورد،  درشمار 
است. وقتی جهان از تحقق این امکان ها سر باز می زند، 
ماخولیا آمیخته با تحقیر می شود. امکان های موجود در 
تصور  برای شان  که  انگیزشی  و  شدت  و  انسان  ذهن 
اوست.  فردی  ویژه گی  از  جزیی  بی تردید  می شود، 
از حساب خارج است، حتا  اما در عمل، شمار آن ها 

این جهت،  از  تخیل.  قوۀ  کمترین  با  افرادی  مورد  در 
بالقوه گی،  روی  از  فردیت  خطوط  تعریف  به  اقدام 
کاری بیهوده خواهد بود. ویژه گی »انتزاعی« بالقوه گی 
کنندۀ  تعیین  نمی تواند  که  می شود  معلوم  این جا  از 
رشد فرد باشد. آن چه در رشد فرد تعیین کننده است، 
استعدادها و کیفیت های ارثی است و عوامل بیرونی یا 

درونی که موجب رشد آن ها یا مانع از آن می شوند. 
واقعیت  به  می تواند  بی شک  بالقوه گی  زنده گی  در  اما 
در  انسان  که  می آیند  پیش  موقعیت هایی  شود.  تبدیل 
انتخاب،  به وقِت  انتخابی رو در رو می شود؛ و  با  آن 
می سازد  آشکار  نوری  چنان  زیر  را  خود  شخصیِت 
به  ادبیات  در  می کند.  متعجب  نیز  را  او  حتا خود  که 
ویژه ادبیات نمایشی گره گشایی اغلب از تحقق همان 
بالقوه گی هایی تشکیل می شود که وقایع نمایش آن ها 
را از عقب به پیش آورده اند. پس آن گاه این بالقوه گی 
تقدیر  »واقعی«اند.  یا  انضمامی  های  بالقوه گی  ها، 
او  اگر  حتا  است،  بالقوه گی  همین  گرو  در  شخصیت 
ندارد  وجود  راهی  براند.  تراژیک  پایانی  سمت  به  را 
همچون  انضمامی  بالقوه گی  هنوز  وقتی  پیش،  از  که 
دارد،  وجود  قهرمان  ذهن  در  سوبژکتیو  بالقوه گی یی 
دیگر  انتزاعی  بالقوه گی  شمار  بی  و  آن  میان  تمایزی 
به  بالقوه گی  چنان  حتا  شاید  شویم.  قایل  او  ذهن  در 
نحوی مدفون شود که پیش از لحظه انتخاب و تصمیم 
گیری، هرگز حتا به عنوان یک بالقوه گی انتزاعی هم به 
ذهن او وارد نشده باشد. سوژه، پس از اتخاذ تصمیم، 
ممکن است کاماًل از انگیزه های خود بی خبر باشد. با 

این حال، این همان انگیزه یی است که مسیر زنده گی 
او را عوض کرده است. بالقوه گی انضمامی را نمی توان 
از میلیون ها بالقوه گی انتزاعی مجزا کرد. فقط انتخاب 

واقعی است که تمایز آن ها را آشکار می کند. 
ادبیات ریالیستی که به دنبال انعکاس وفادارانۀ واقعیت 
انسان،  انضمامی  و  انتزاعی  بالقوه گی های  باید  است، 
دهد.  نمایش  غایی  موقعیت هایی  چنین  در  را  دو  هر 
انضمامی شخصیتی آشکار  بالقوه گی  این که  به محض 
شد، بالقوه گی های انتزاعی او از اساس نامعتبر جلوه 
خواهند کرد. بالقوه گی انتزاعی سراسر به قلمرو ذهنیت 
تعلق دارد؛ در حالی که بالقوه گی انضمامی با دیالکتیک 
میان ذهنیت فرد و واقعیت عینی سروکار دارد. بالقوه گی 
با  تعامل شخصیت  انضمامی یک فرد خاص فقط در 
محیط می تواند از »نامتناهی بد« بالقوه گی های انتزاعی 
تعیین کننده  بالقوه گی  و همچون  یابد  محض خالصی 
فقط همین فرد در فقط همین مرحله از رشد او ظاهر 

شود. 
اما هستی شناسی که تصویر انسان در ادب مدرنیستی بر 

آن استوار است، اصل مذکور را بی اعتبار می کند. اگر 
»وضع بشر« یعنی انسان به عنوان موجودی منزوی و 
ناتوان از برقراری روابط معنادار با واقعیت یکی شود، 
و  بی اعتبار  انتزاعی  و  انضمامی  بالقوه گی  میان  تمایز 
ملغا می شود. مقوله ها به سمت خلط شدن می گرایند. 
آثار  دربارۀ  منفی  رویکردی  پاوزه  چزاره  سان،  بدین 
از  انتقاد  با  پاوزه  کند.  می  اتخاذ  پاسوس  دوس  جان 
دوس پاسوس می نویسد: شخصیت های داستانی »می 
ویژه گی  توصیف  و  آگاهانه  انتخاب  روی  از  بایست 
بگوید  داشت  قصد  او  شوند.«  آفریده  فردی  های 
شخصیت پردازِی دوس پاسوس از فردی به فرد دیگر 
را  امر  این  هنری  پیامدهای  پاوزه  است.  انتقال  قابل 
این گونه توصیف می کند: با برکشیدن ذهنیت انسان، که 
به بهای غفلت از واقعیت عینی حاصل می شود، همان 

ذهنیت نیز به نابودی می گراید. 
مربوط  ایدیولوژی  به  مسأله  که  بگوییم  باید  دگربار 
شالوده سازِ  ایدیولوژی  که  نیست  این  منظور  است. 
آثار مدرنیست ها همه جا یکسان است؛ بلکه برعکس: 
متضاد  بلکه  و  متنوع  بسیار  فرم هایی  در  ایدیولوژی 
وجود دارد. روگردانی از عینیت در روایتگری )عینیتی 
که سوبژکتیویته را احاطه کند(، می تواند به فرم »جریان 
سیال ذهن« جویس درآید یا فرم »انفعال فعال« موزیل 
گراتوییت«  »اکسیون  یا  او،  بی خاصیت«  »وجود  یا 
شوند(.  مرتکب  آزادی  اثبات  برای  که  )جنایتی  ژید 
از  نحوی  به  انتزاعی  بالقوه گی  اشکال،  این  تمامی  در 
انحا محقق می شود. همان گونه که در زنده گی واقعی 

شخصیت فرد خود را در لحظات تصمیم گیری آشکار 
می کند، در ادبیات نیز به همین صورت است. اگر تمایز 
اگر  برود،  میان  از  انضمامی  و  انتزاعی  بالقوه گی  میان 
شناخته  او  انتزاعی  ذهنیت  برحسب  انسان  درونیات 

شود، فردیت انسان ضرورتًا متالشی می شود. 
تالشی فردیت همخوانی دارد با تالشی جهان بیرونی. 
که  چرا  ماست.  بحث  بعدی  پیامد  این  معنا،  یک  به 
یکسان سازی بالقوه گی انتزاعی و انضمامی بشر از این 
و  بغرنج  بالذات  عینی  که جهان  ناشی می شود  فرض 
غیرقابل توضیح است. مدرنیست های پیشروی که در 
پی دفاعیه یی نظری برای شیوۀ نگارش خودند، صادقانه 
به این امر اعتراف کرده اند. اغلب ناممکنی نظری فهم 
واقعیت، نقطۀ عزیمتی است به مقصِد برکشیدن ذهنیت. 
ارتباط میان این دو آشکار است. برای مثال، گوتفرید 
بِن شاعر آلمانی می نویسد: »هیچ واقعیت بیرونی در 
کار نیست، آن چه هست آگاهی بشری است که بی وقفه 
نو  بازساختن جهانی  در کار ساختن، اصالح کردن و 
از دل خالقیِت خود است.« موزیل مثل همیشه رنگی 

اخالقی به این خط فکری می زند. 
شدت  همین  با  همیشه  بیرونی  واقعیت  نفی  البته 
مدرنیستی  آثار  اغلب  در  اما  نمی شود،  بیان  حدت  و 
حاضر است. در گفت وگویی، موزیل دورۀ زمانی رمان 
می کند.  تعیین   »1914 و   1912 »مابین  را  خود  عظیِم 
با اضافه کردن این جمله بالفاصله اصالح می کند  اما 
که: »باید تأکید کنم که من یک رمان تاریخی ننوشته 
هر  به  ندارم...  واقعی  رویدادهای  با  کاری  من  ام. 
نوعی  آن چه  به  من  اند.  جابه جایی  قابل  وقایع  روی، 
بتوان گفت وجه  به آن چه که شاید  است عالقه مندم. 
شبح وار واقعیت است.« همین واژۀ »شبح وار« جالب 
ادب  در  عمده  گرایشی  به  دارد  اشاره  و  است  توجه 
مدرنیستی: تضعیف فعلیت. در کافکا توصیف جزییات 
اما  است.  برخوردار  فوق العاده  اصالتی  و  از ضرورت 
مهارت هنری کافکا به واقع به این سمت گرایش دارد 
که تلقی آکنده از تشویش )angst( خود از جهان را با 
واقعیتی ذهنی معاوضه کند. جزییات واقع گرایانه همانا 
که  است  کابوس وار  جهانی  و  شبح وار  ناواقعیتی  بیان 
کارکردی جز برانگیختن تشویش ندارد. تضعیف مشابه 
واقعیت مبنای »جریان سیال ذهن« جویس است. چنین 
وضعیتی به ویژه آن گاه شدت می یابد که »جریان سیال 
تبدیل  واقعیت  عرضۀ  برای  واسطه یی  به  خود  ذهن« 
سوژه یی  به  که  می شود  پوچی  حامل  زمانی  و  شود 
نابهنجار یا یک ابله تعلق گیرد، بخش نخست »خشم و 

هیاهو« را در نظر آورید.   
به  این سان  به  فردیت  انحالل  و  واقعیت  تضعیف 
یکدیگر وابسته اند: هرچه یکی قوی تر باشد، دیگری 
تلقی  فقدان  دو  هر  پِس  در  و  بود  قوی تر خواهد  نیز 
پیوسته یی از طبع بشر خوابیده است. این چنین، انسان 
می کاهد؛  فرو  نامربوط  تجربی  قطعات  از  دنباله یی  به 
برای  که  است  توضیح ناپذیر  خودش  برای  چندان  او 
ناآگاه  محصول  اصل،  در  که  فردیت  انحالل  دیگران. 
در  است،  انضمامی  و  انتزاعی  بالقوه گی  یکسان سازی 
اتفاقی  اندیشیده برمی کشد.  پرتو خودآگاهی به اصلی 
اش  نظری  قطعات  از  یکی  بن  گوتفرید  که  نیست 
انحالل  بن،  برای  است.  نامیده  دوگانه«  »زنده گی  را 
او  درمی آید.  شیزوفرنیک  دوپاره گی  شکل  به  فردیت 
عقیده دارد که در فردیت انسان هیچ الگوی انگیزشی 
یا رفتار منسجمی نمی توان یافت. طبع حیوانی انسان 
زدوده  طبیعت  فکری  فرآیندهای  با  است  تخالف  در 
بکر  فکر و عمل »جنگل  او. وحدت  یافتۀ  و واالیش 
یک سر  »هستی هایی  وجود  و  فکر  است؛  فلسفه« 
اخالقی  یا  باشد،  موجودی  باید  انسان  هستند.  مجزا« 

یا اندیشمند.  
از چنین انحرافی می توان برای نشان دادن داللت های 
در  گرفت.  بهره  یادشده  هستی شناسِی  اجتماعِی 
ویژه  اهمیتی  از  ایدیولوژی خاص  این  ادبیات،  حوزۀ 
برخوردار بود: با ویران کردن بافت پیچیدۀ روابط انسان 
با محیطش، هدف انحالل فردیت را پیش می برد. زیرا 
تنها تضادی میان انسان و محیط اوست که رشد فرد 
را تعیین می کند. هیچ قهرمان داستانی بزرگی نیست از 
آشیل هومر تا آدریان لِورکون مان یا گریگوری مِلیکوف 
شولوخوف که فردیتش محصول چنان تضادی نباشد. 
نیز  محیطش  با  انسان  تعامالت  پیچیدۀ  بافت  ویرانی 
برخی  یقینًا  می برد.  تحلیل  به  را  تضاد  این  نیروی 
نویسنده گان که به این ایدیولوژی پایبندند، تالش کرده 
اند که این تضاد را در عباراتی ملموس و انضمامی به 
تصویر بکشند. اما چه سود که ایدیولوژی شالوده سازِ 
هرگونه  از  را  چنین  تضادهایی  جهان،  از  آن ها  تلقی 
در  تضادها  می کند.  خالی  دینامیک  و  رشدی  اهمیت 
ادامه می دهند و در  به حیاِت خود  کنار هم، الینحل، 

انحالل فردیِت مورد بحث مشارکت می جویند.
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بودجۀ ملی سال 95 ...
دیگر را نیز بودجۀ توسعه یی تشکیل می دهد.

وزیر مالیه طی سخنانی در مجلس سنا گفت که بودجۀ 
سال مالی 1395، در مقایسه با بودجه سال مالی 94 در 
بخش تولیدات داخلی حدود شش درصد افزایش یافته 

است.
گفته می شود که اگر وضعیت امنیتی بهبود یابد و دولت 
بخش های  در  سرمایه گزاری  برای  مدونی  طرح های 
رشد  گیرد،  دست  روی  کشور  در  اقتصادی  گوناگون 
درصد   2.6 به   1394 سال  در  که  افغانستان  اقتصادی 

رسیده بود، در سال 1395 به 4.4 درصد افزایش یابد.
توسط  پیش  چندی   1395 مالی  سال  ملی  بودجۀ  طرح 
وزیر مالیه به سران حکومت وحدت ملی ارایه شد. رییس 
جمهور و رییس اجرایی از این طرح استقبال کردند و آن 
را گامی دیگر در راستای تحقق خودکفایی، تسریع روند 

اصالحات و بهبود وضعیت اقتصادی دانستند.

رییس جمهور غنی می گوید شهرهای افغانستان بجای 
باشد،  اقتصادی  و رشد  تولید  برای  زمینه ای  که  این 
به ماشین های مصرف تبدیل شده اند. غنی تاکید کرد 
که اصالحات در تنظیم امور شهرها به زودی تطبیق 

شوند.
روز  محلی  ارگان های  اداره  و  شهرسازی  وزارت 
برگزار  را  شهری  ملی  کنفرانس  دومین  یکشنبه 
گفت  کنفرانس  این  در  غنی  جمهور  رییس  کردند. 
که شهرهای افغانستان به منظور تهیه مسکن استفاده 
می شوند و نقشی در تولید و کاریابی ندارند. رییس 
باید  افغانستان  شهرهای  گفت  افغانستان  جمهور 

زمینه ساز ساخت فابریکه ها و مراکز تولیدی باشند.
چهارده  طی  که  افزود  کنفرانس  این  در  اشرف غنی 
سال اخیر میلیاردها دالر در افغانستان سرازیر شد اما 
شدند.  ضایع  بلکه  نرسیده  مصرف  به  کمک ها  این 
آقای غنی می گوید هرگاه 18 میلیارد افغانی در یک 
درصدی  یک  رشد  باعث  برسد،  مصرف  به  بخشی 

کشور می شود.
که  بررسی  یک  در  متحد  ملل  سازمان  مسکن  اداره 
از طریق هوا انجام داده است، دریافته است که بیش 
اعمار  کابل  شهر  در  مسکونی  واحد  هزار   96 از 
غیرپالنی  مناطق  در  ساختمان ها  این  بیشتر  اما  شده 
این  »اعمار  اعمار شده اند. رییس جمهورغنی گفت: 
و  مدیریت ساخت  در  ناکامی حکومت  ساختمان ها 

ساز شهری را نشان می دهد.«
برای  کشور  این  افغانستان،  جمهور  رییس  باور  به 
نیست  روبرو  زمین  کمبود  با  خود  شهرهای  توسعه 
ولی نبود برنامه منظم و دیدگاه درست برای ساخت 
کابل  »در  گفت:  غنی  است.  اصلی  مشکل  شهرها 
تا حال روی آن  حداقل دوصد هزار نمره زمین که 
برای  افغانستان  شهر  هر  در  دارد.  وجود  نشده  کار 
دوم،  دارد.  وجود  زمین  کافی  مقدار  سال  ده  تا  پنج 
زمین تولید شده می تواند. مردم فکر می کنند که زمین 
طبیعی است، نه. وقتی  که زیربنا از جمله سرک و برق 

را می سازید زمین تولید می شود. زمین مشکل نیست، 
فهم، دیدگاه و برنامه های تطبیقی مشکل است.«

ساخت  نزدیک  آینده  در  تا  دارد  تصمیم  افغانستان 
کند.  آغاز  نیز  را  ولسوالی ها  مراکز  در  شهرک ها 
افغانستان  ولسوالی های  بیشتر  که  حالیست  در  این 
آن ها  از  برخی  در  و  دارد  روستایی  شکل  تاکنون 
ندارد.  وجود  ولسوالی  برای  اساسی  ساختمان  حتی 
رییس جمهور غنی گفت: »این مراکز که طی چهار 
سال آینده ایجاد خواهند شد زمینه حضور مشترکت 
به  ولسوالی ها  در  را  خصوصی  سکتور  و  حکومت 
منظور طرح و ایجاد شهرهای کوچک در ولسوالی ها 
گفت  غنی  جمهور  رییس  ساخت.«  خواهند  مساعد 
ساخت این شهرک ها زمینه اتصال شهر و ده را فراهم 
می کند و دسترسی مردم به محصوالت تولید شده در 
که  گفت  غنی  رییس جمهور  می شود.  بیشتر  دهات 
شد  خواهد  آغاز  زودی  به  شهری  همبستگی  برنامه 
که هدف اساسی آن وصل کردن شهر و دهات است.
ولسوالی ها  در  که  شهرک هایی  که  کرد  تاکید  غنی 
ساخته می شوند باید زمینه انتقال تولیدات زراعتی را 
در  قیمت ها  کاهش  سبب  و  کنند  فراهم  شهرها  به 

که  کرد  تاکید  او  شوند.  افغانستان  شهرهای  سراسر 
این شهرها باید به شاهراه ها و سرک ها نزدیک باشند.
از  افغانستان  حکومت  در  مقام ها  حال  همین  در 
افزایش جمعیت در شهرها ابراز نگرانی کردند. سید 
این  در  افغانستان  شهرسازی  وزیر  نادری  سعادت 
کنفرانس گفت که تا 15 سال آینده شمار جمعیت در 
شهرهای افغانستان دو برابر خواهد شد. آقای نادری 
جمعیت  به  پاسخ گویی  توانایی  ما  »شهرهای  گفت: 
تصور  برخالف  دیگر،  جانب  از  ندارند.  را  امروزی 
خانه ها  موجودیت  با  تنها  شهرها  کشور،  در  رایج 
در  اصلی وجود شهرها  فلسفه  بلکه  نمی یابند  معنی 
قدرت و ظرفیت هایی نهفته است که در ایجاد اشتغال 
در  می  توانند.  ساخته  فراهم  اقتصادی  فرصت های  و 
یک کالم، شهری که توانایی فراهم سازی معیشت را 

نداشته باشد، محکوم به زوال خواهد بود.«
نوع   40 خود  افغانستان  گفت  غنی  جمهور  رییس 
این  نیاز  مورد  مرمر  که  حالی  در  دارد  مرمر  سنگ 
این  غنی  می شود.  وارد  دیگر  کشورهای  از  کشور 
وضعیت را »احمق پولی« خواند و گفت باید سرمایه 

گذاران بر مواد داخلی سرمایه گذاری نمایند.
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کمک ها فقر را کاهش...
که رشد اقتصادی وجود داشته و قابل مالحظه هم بوده، 
اما فقر و بیکاری کاهش نیافته است. پس رشد اقتصادی 
به تنهایی تضمین کننده زدودن فقر نیست. رشد اقتصادی 

زمانی است که همه مردم را در بر بگیرد.«
داکتر عبداهلل گفت حکومت و جامعه جهانی به این فکر 
ناامن  مناطق  در  بین المللی  کمک های  بیشتر  که  بودند 
این  در  بیشتری  انکشافی  پروژه های  و  شوند  مصرف 
مناطق تطبیق شود تا مردم با دیدن امور انکشافی، دست 

از مخالفت مسلحانه بردارند.
ناکام بود زیرا مردم مناطق  اما او گفت که این سیاست 
امن افغانستان فراموش شدند و شاهد تغییری در زندگی 
هنوزهم  ناامن،  والیات  همان  که  حالی  در  نبودند  شان 

ناامن ترین والیات باقی مانده اند.
انکشافی  برنامه های  این  از  پس  که  کرد  تاکید  عبداهلل 
حکومت باید به صورت متوازن اجرا شوند: »متوازن به 
این ترتیب که بخشی از مناطق کامال فراموش شود و یا 
کمتر به آن توجه شود که بعدا مشکالت دیگر اجتماعی 

را به وجود می آورد.«
نابرابری

افغانستان  اقتصادی  این گزارش آمده است که رشد  در 
بر افزایش نابرابری های اجتماعی تاثیر داشته است به این 
تنظیم  طوری  جهانی  کمک های  مصرف  نحوه  که  دلیل 
شده  ناعادالنه  صورت  به  ثروت  توزیع  سبب  که  شده 

است.
از سوی دیگر در این گزارش آمده است که بیشتر افراد 
می کنند.  زندگی  روستایی  مناطق  در  افغانستان  در  فقیر 
چنانچه از هر 5 نفر فقیر 4 تن آن ها در مناطق روستایی 
زندگی می کنند و بیشتر فقرا در مناطق کوهستانی والیات 
این  در  می کنند.  زندگی  شرق  شمال  و  شرق  مرکزی، 
گزارش همچنین آمده است که نیمی از جمعیت مناطق 
کوهستانی فقیر اند و به شدت آسیب پذیر نیز می باشند.

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان در این مراسم بر 
توزیع عادالنه امکانات تاکید کرد: »با کاهش کمک های 
روند  تا  است  نیاز  امنیتی،  معضالت  و  جهانی  جامعه 
اجتماعی  و  اقتصادی  پروژه های  تطبیق  و  پالن گذاری 
تمام  اقتصادی  رشد  مزایای  از  که  گیرد  طوری صورت 
افراد اجتماع به صورت مساوی مستفید شوند و نابرابری 

ایجاد شده، رفع گردد.«
اما به این  افغانستان  رابرت سام رئیس بانک جهانی در 
نظر است که بیشتر کمک ها برای تامین امنیت به مصرف 
رسید و مسایل مربوط به فقر فرآموش شد. او گفت: »از 
همه مهمتر، این گزارش نشان می دهد که رشد اقتصادی 
و کمک های جهانی در دوره پیش از انتقال، به کاهش فقر 

در افغانستان کمک نکرد.«
باید  گزارش  این  که  کرد  تاکید  جهانی  بانک  مقام  این 
و کمک ها طوری  بگذارد  تاثیر  پالیسی سازان  تصمیم  بر 
همه  دسترسی  و  فقر  کاهش  آن  نتیجه  که  شوند  تنظیم 

مردم به امکانات باشد.
آقای سام گفت فقر در افغانستان سبب شده تا دختران 
محرومند،  انرژی  داشتن  از  پسران  نتوانند،  رفته  مکتب 
ندارند و مردان  پیدا کردن کار  برای  زنان مهارت کافی 

نیز نمی توانند به اندازه کافی خانواده ها را حمایت کنند.
گزارش نشان می دهد که اکثر مردم فقیر بی سواد هستند. 
از جمله افراد فقیر، 8 درصد آن ها به صورت مطلق بیکار 
هستند و 41 درصد دیگر کار ناقص و غیررسمی دارند.

با یک طرح جدید از تقلب... 
 متفاوت خواهند بود.

است  قرار  طرح  این  وزارت؛  این  اعالم  اساس  بر 
سال  زمستان  در  امسال  کانکور  سراسری  آزمون  در 

جاری عملی شود.
در سالهای اخیر، برگزاری امتحان کانکور افغانستان 
در  است؛  بوده  روبرو  زیادی  چالشهای  با  همواره 
کلید  فروش  با  افغانستان  غرب  در  هرات  والیت 
لوگر  لغو شد و در والیت  آزمون  بیرون،  به  جوابها 
در جنوب کابل نیز مسووالن کانکور به دنبال تقلب 

سازمان یافته ناچار شدند که اوراق کنکور را به جوی 
آب بیاندازند.

انور شمس، رییس کمیته کانکور وزارت تحصیالت 
عالی می گوید که مداخله و نفوذ مقامات در جریان 
برگزاری این آزمون در والیت ها بستر تقلب را بیشتر 
فراهم کرده است. او گفت: » کنکور به ذات خود عیبی 
ندارد، عیب در وجود دولت و نهادهای است که در 
با کمیته کانکور مخالفت و در کار آن  امتحان  زمان 
سنگ اندازی می کنند. به مجردی که پرسش نامه های 
کارمندان  توسط  می شود،  توزیع  کانکور  امتحان 
امنیتی، نمایندگان مجلس، نمایندگان شورای والیتی، 

بیرون  سئوالها  جهادی  فرماندهان  و  قومی  متنفذین 
کشیده شده و جوابها دوباره در هنگام امتحان توسط 

پیام تلفنی توزیع می شود.«
پیش از این، محمداشرف غنی رییس جمهور کشور 
برای  تا  بود  خواسته  عالی  تحصیالت  وزارت  از 
را  جدی  تدابیر  کانکور،  آزمون  برگزاری  شفافیت 

سنجیده شود.
امتحان  آموز در  امسال، 350 هزار دانش  قرار است 
کانکور شرکت کنند که از این جمع، تنها 55 هزار نفر 
آنان در موسسات تحصیالت عالی دولتی راه خواهند 

یافت.

دكتر محیى الدین مهدی
این  بر  خواننده گان  از  برخی  می دانم  پیش  از  پیش 
سیر  شکم  از  آقا  این  که:  می گیرند  ایراد  من  نوشتۀ 
از  نماینده گی  به  این که  جای  به  و  می زند  حرف 
مردم فقیر سخن بگوید، از باال رفتن هزینۀ تحصیلی 
حمایت می کند؛ او از دل فرزندان غریب و بی نوایی 
بسیاری  برای  نمی آید.  ندارند،  خوردن  نان  که 
ازجوانان فارغ صنف دوازدهم که داوطلب شمولیت 
در امتحان کانکورند، تهیۀ مبلغ چهارصد افغانی امری 

دشوار – و بعضًا بسیار دشوار – است. 
تحصیالت  وزارت  اقدام  این  از  من  حال،  این  با 
جهت  در  گامی  را  آن  و  می کنم  حمایت  عالی 
خصوصی سازی عرصۀ تحصیل، و تحصیل در ازای 

شهریه یا هزینه می دانم. 
عضو  عنوان  به   - قبل  سال  چند  که  سفری  در 
مشترک  هیأت  جمع  در   - تحصیلی  نصاب  تهیۀ 
مقر  به  معارف  و  عالی  تحصیالت  وزارت های 
اتمام مذاکرات  از  پاریس( داشتم، پس  یونسکو )در 
با کشوهای تمویل کننده )دونرها(،  دکتر فایز - وزیر 
مطبوعاتی  کنفرانس  در  زمان -  آن  عالی  تحصیالت 
مشترک گفت: دوستان ما می گویند که ما در عرصۀ 
عبارت  به  نمی کنیم!  سرمایه گذاری  عالی  تحصیالت 
دیگر، آن ها گفتند که ما  »علم« را کمک نمی توانیم، 
و طی چهارده  چنین شد  که  دیدیم  هم  عمل  در  و 
سال گذشته، رشد کیفی و کمِی اندکی در این عرصه 
پنج صدهزار  میان حدود  از  داشتیم. در حال حاضر، 
عالی،  تحصیالت  مؤسسات  در  شمولیت  داوطلب 
تنها ده درصد آنان یعنی حدود پنجاه هزار تن، بخت 
به  این  به موسسات دولتی را خواهند داشت.  ورود 
آن دلیل است که وزارت تحصیالت عالی، بنا به نبود 
این  از  بیشتر  نتوانسته ظرفیت جذب  امکانات مالی، 

را پیدا کند.
بین المللی،  نیروهای  از خروج  افغانستان پس  دولت 
در تنگنای شدید اقتصادی قرار گرفته، از جمع چهار 

خویش،  ساالنۀ  بودجۀ  دالر  میلیون  نه صد  و  میلیارد 
عواید  از  می تواند  را  دالر  میلیون  نه صد  مبلغ  فقط 
تحصیالت  وزارت  بنابراین،  نماید.  تدارک  داخلی 
مالی  امکانات  توانست  نخواهد  هـیچگاهـی  عالی 

جذب داوطلبان رو به افزایش را فراهم آورد. 
واگذاری  عرصه،  این  در  آزموده  و  موفق  راهکار 
تدریجی تحصیالت عالی به سکتور خصوصی است. 
دولت باید تنها مدیریِت این عرصه را به عهده گیرد و 
در نهایت، برای شاگردان ممتاز به عنوان سکالرشیپ، 

هزینۀ تحصیلی فراهم نماید. 
تدریس،  کیفیت  در  عمیق  شکاف  حاضر،  حال  در 
و مآالً در نتیجۀ تحصیل، میان موسسات تحصیالت 
عالی دولتی با موسسات مماثل خصوصی وجود دارد. 
این امر به دلیل سپری نکردن امتحان کانکور عمومی 
خصوصی،  تحصیالت  موسسات  شاگردان  سوی  از 
و کمبود امکانات و وسایل درسی در آن موسسات 
تحصیالت  وزارت  این خالء،  کردن  پر  برای  است. 
عالی اوالً باید تحصیالت عالی در هر دو سکتور را در 
ازای شهریۀ معین مقرر بسازد )مادۀ 43 قانون اساسی 
که مانع اجرای این طرح است، می باید در لویه جرگۀ 
آینده تعدیل گردد(؛ ثانیًا وزارت مذکور اقدام به ایجاد 
موسسۀ »کانکور دولتی« نماید، به طوري که با اخذ 
دورۀ  فارغان  از  یکسان  و  واحد  اختصاصی  امتحان 
لیسانس هر رشته )دولتی و خصوصی(، تفاوت کیفی 
مذکور، و اثرات منفی روحی آن بر فارغان موسسات 

تحصیالت عالی خصوصی برطرف گردد. 

رییس جمهور:

طی چهارده سال میلیاردها دالر کمک های جهانی ضایع شد
شهرهای مصرفى را به مراكز توليد تبدیل مى كنيم

تحصیل در ازای شهریه و ایجاد موسسۀ کانکور دولتی
اندكى تأمل دربارۀ اقدام اخير وزارت تحصيالت عالى
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ورزش
فان خال: 

اکنون »مربی خوشحال« 
هستــم

رییس فدراسیون فوتبال افغانستان دیروز در یک نشست خبری پیتر سگرت را 
به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان معرفی نمود. 

فوتبال  فدراسیون  الدین کریم رییس  فوتبال، کرام  فدراسیون  براساس خبرنامۀ 
خواستار  همیشه  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  گفت:  نشست  این  در  افغانستان 
این بوده است که تیم ملی فوتبال در مسابقات گوناگون باید نتایج قابل قبولی 
تیم  سابق  مربی  اسکلیزیچ  اسالوون  هدایت  با  و  اواخر  این  در  کند  کسب  را 
کسب  را  قبولی  قابل  نتایج  نتوانست  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  متاسفانه  ملی 
کمیته  می شد.  اسالوون  مدیریت ضعیف  به  مربوط  نتایج ضعیف  این  که  کند 
اجراییه فدراسیون فوتبال افغانستان بعد از غور و بررسی زیاد تصمیم به برکناری 
اسالوون گرفت و بعد از هفته ها گفت وگو با مربیان خارجی تصمیم گرفتیم که 
با آقای پیتر سگرت قرارداد همکاری امضا نماییم. وی خاطر نشان ساخت که 
از  بتواند  امیدوار است که  این مربی، فدراسیون فوتبال  با  اولیه  با صبحت های 
تجربیات این مربی در تیم های ملی رده های سنی مختلف و به خصوص تیم 

ملی استفاده الزم را ببرد. 

پیتر سگرت سرمربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان ضمن خرسندی از آمدن 
به افغانستان و گردن سکان رهبری تیم ملی فوتبال این کشور ابراز داشت: در 
ابتدا خیلی عالقه مند هستم که با فرهنگ و زبان کشور شما آشنا شوم؛ باید این 
همکاری دو طرف باشد شما به من فرهنگ و زبان تان را بیاموزانید و من به شما 

مهارت های فوتبال را می آموزانم. 
وی در بخش دیگر از سخنان خود گفت: هدف اول من برای تیم ملی این است 
که کابل مرکز این کشور و مرکز فوتبال این کشور است و هر بازیکنی که به 
تیم ملی دعوت می شود باید به اینجا بیاید و در کابل تمرینات خود را بگذرانند 
و بعد به سوی مسابقات حرکت کنیم زیاد تالش می کنم که در آینده نزدیک 
بازیکنان بیشماری از خاک افغانستان آموزش بدهم و تقدیم تیم ملی فوتبال این 

کشور کنم. 
فدراسیون فوتبال افغانستان با آقای پیتر سگرت به مدت 5 سال قرارداد امضا 
نمود و در کنار تیم ملی فوتبال افغانستان این مربی قرار است که در تیم های 

رده های سنی مختلف نیز همکاری نماید.

هو اد ا ران ر ئال  مادرید معتقدند کریستیانو رونالدو در پایان فصل،  تیمشان را ترک 
می کند.

به  گزارش آس، نظرسنجی سایت آس نشان می دهد هواداران رئال مادرید بر این 
باورند که ستاره تیمشان در پایان فصل این تیم را ترک می کند.

57 درصد هو اد ا ران اعالم کردند رونالدو در پایان فصل جاری راهی پاری سن 
ژرمن خواهد شد. نزدیک به 10 هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کردند که 
بیش از پنج هزار نفر از آنها با توجه به سخنان اخیر مهاجم پرتغالی، اعتقاد به 

جدایی این بازیکن از مادرید را دارند.
مدت هاست که خبرهایی مبنی بر عالقمندی تیم پاریسی به جذب رونالدو منتشر 
می شود اما این موضوع در هفته  گذشته با انتشار سخنان او در نشریه کیکر قوت 
گرفت. رونالدو در پاسخ به سوالی که در مورد احتمال ترک ر ئال  ماد رید بود، 

پاسخ داد: »چرا که نه.«
پس از این اتفاق، فلورینتیو پرس، رییس باشگاه مادرید پس از بازی با پا ر ی  سن  
ژر من در لیگ قهرمانان اروپا به هنگام احوالپرسی با بازیکنان تیمش به رونالدو 
گفت: »باید باهم حرف بزنیم. چرا آن صحبت ها را به زبان آوردی؟« کریس هم 

در پاسخ گفته بود: »چنین حرفی نزدم. منظورم چیز دیگری بود.«
پس از پایان رویارویی با پاری سن ژرمن، آمار رونالدو زیاد جالب نبود. او در 
در  از ضرباتش  هیچ یک  اما  بود  توپ شده  بار صاحب   46 تنها  بازی،  جریان 
چارچوب دروازه نبودند. همچنین او در میان یازده بازیکن ر ئال  ماد رید، سومین 

نفری بود که دوندگی کمتری داشت.
چیزی  هم   PSG سرمربی  بالن،  لوران  گوش  در  نیز  بازی  پایان  در  رونالدو 
گفت و روزنامه  لوپاریزین دو روز بعد، این سخنان را منتشر کرد. رونالدو به 
بالن گفته بود »تیمت خیلی خوب بازی می کند. دوست دارم در تیم تو بازی 
کنم.« همچنین کریستیانو سالم صمیمانه ای به رییس باشگاه پا ر ی  سن  ژر من، 

ناصرالخلیفه داشت.
با وجود این اتفا ق ها، تقریبا 43 درصد هو اد ا ران شرکت کننده در این نظرسنجی 
به ادامه همکاری رونالدو رای دادند. نظری که چند روز پیش، مدیر برنامه های 
رونالدو نیز آن را اعالم کرد. خورخه مندس در این زمینه گفت: کریس در ر ئال  

ماد رید از فو تبا ل خداحافظی خواهد کرد.

سرمربی منچستریونایتد از عملکرد شاگردانش تمجید و تاکید 
کرد بسیار خوشحال است.

شاگردان  منچستریونایتد،  باشگاه  رسمی  تلویزیون  گزارش  به 
لوئیس فان خال در هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر انگلیس 
نهایت  در  و  رفتند  برومویچ  به مصاف وست  اولدترافورد  در 
موفق شدند با دو گل به پیروزی برسند اما با توجه به پیروزی 
لسترسیتی، در همان رده چهارم جدول رده بندی باقی ماندند.

لوئیس فان خال بعد از بازی گفت: انتظار داشتم تیم حریف، 
دفاعی  کارهای  به  تیم  این  بازیکنان  همه  کند.  بازی  دفاعی 
حتی  بود.  کرده  سخت  بسیار  را  ما  کار  این،  و  می پرداختند 
مهاجم حریف هم به خط دفاعی تیمش پیوسته بود. بازی کردن 
در چنین شرایطی، بسیار سخت است. بر این باورم با وجود 
به  نیمه  دو  بین  در  داشتیم.  عملکرد خوبی  دفاعی،  تیم  چنین 
بازیکنان تیمم گفتم باید صبر داشته باشیم و فشار روی دروازه  

حریف را حفظ کنیم.
ادامه داد: خوشبختانه صبر کردن ما جواب داد و با  فان خال 
بسیار  گرفتیم.  را  مزد تالش مان  رساندیم،  ثمر  به  که  گلی  دو 
به  را  امتیاز  سه  شدیم  موفق  نیز  دیدار  این  در  که  خوشحالم 
دست آوریم. شایسته کسب این پیروزی بودیم و امیدوارم روند 

پیروزی های مان ادامه داشته باشد.
فان خال  بود.  لینگارد  یسه  منچستریونایتد،  زننده گل نخست 
این  در  لینگارد  که  بود  زیبا  بسیار  گفت:  بازیکن  این  درباره 
دیدار گلزنی کرد. او نخستین گلش را برای ما در لیگ جزیره 

به ثمر رساند. در چند روزی که تمرین می کردیم، لینگارد بارها 
صاحب چنین فرصت های شد و شوتزنی کرد. از او خواستم 
با تمرکز روی آن، شوت بزند. او  ابتدا توپ را کنترل کند تا 
این کار را انجام داد و توانست گل زیبایی را به ثمر برساند. 
شایسته این گل بود. می توانم بگویم در حال حاضر یک مربی 

بسیار خوشحال هستم.
سرمربی هلندی شیاطین سرخ در پایان سخنانش نیز به ستایش 
از عملکرد خط دفاعی تیمش پرداخت و گفت: از بازی برابر 
از  داریم.  نگه  بسته  را  دروازه مان  توانسته ایم  تاکنون  آرسنال 
آنتونی  حتی  هستم.  راضی  بسیار  تیمم  دفاعی  خط  عملکرد 
مارسیال و وین رونی هم در کارهای دفاعی به ما کمک می کنند. 
آنها مدام در حال دویدن و فشار آوردن بر حریف هستند. بسیار 
خوشحالم شاگردانم تمام کارهایی را که به عهده شان گذاشتم، 

در زمین انجام می دهند.
چهارم  رده  در  و  شد  امتیازی   24 پیروزی،  با  منچستریونایتد 
جدول رده بندی باقی ماند. منچسترسیتی و آرسنال با یک بازی 
کمتر و 25 امتیاز به ترتیب در رده های اول و دوم جای دارند. 
بوده  لیگ جزیره  لسترسیتی هم که شگفتی ساز فصل جاری 
است با 25 امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به منچسترسیتی و 

آرسنال در رده سوم جای دارد.

مربی تازۀ تیم ملی فوتبال افغانستان:

بازیکنـی که به تیم ملـی دعوت مـی شود
 بایـد در کـابل بیایـد و تمرین کنـد

مقصد بعدی رونالدو از دید هواداران رئال مادرید



ACKU

برانگیز  بحث  جمله  از  آلمان  سابق  جمهوری  رییس 
اسالم متعلق به آلمان است دفاع کرده و آلمان را با توجه 
تاریخی  مسوولیتی  برابر  در  پناهندگان  باالی  هجوم  به 

ارزیابی کرد.
سایتونگ،  آلگماینه  هانوفرشه  روزنامه  گزارش  به 
کشورش  آلمان  سابق  جمهور  رییس  وولف،  کریستین 
برابر یک مسئولیت  پناهندگان در  به هجوم  با توجه  را 
تاریخی دیده و گفت: آلمان البته می تواند بر این بحران 
غلبه کند. اما این مسئله مهم است که هجوم پناهندگان 
را محدود کرده و همچنین قوانین معتبر را اجرایی کنیم.
باشد  داشته  وجود  آشکاری  معیارهای  باید  افزود:  وی 
که تنظیم کنند چه کسی اجازه دارد به آلمان بیاید. همه 

کنند شرایط  می  پناهندگی  درخواست  ما  از  که  کسانی 
روند  یک  به  ما  ندارند.  را  سیاسی  پناهندگی  برای 

پناهندگی سریع و اجرای مداوم نتایج نیاز داریم.
رییس جمهوری سابق آلمان تصریح کرد که هماهنگی 
کامال  مذاهب  و  فرهنگی  تجارب  با  نفر  هزار  صدها 
متفاوت یک چالش بسیار دشوار است. ما موفق به انجام 
رسیدگی  مشکالت  به  که  زمانی  شد  خواهیم  کار  این 

کرده و پاسخگوی آن باشیم.
دفاع  آلمان  در  فرهنگی  چند  جامعه  یک  از  "وولف" 
کرده و بار دیگر از جمله بحث برانگیز اسالم به آلمان 
شکست  رویکرد  این  گفت:  و  کرده  دفاع  دارد  تعلق 
نخورده است بلکه جامعه تک فرهنگی شکست خورده 

است. باز بودن آلمان و اروپا یک مدل موفق است. دقیقا 
این مسئله که مردم از جهان اسالم به اروپا سرازیر می 

شوند این واقعیت را نشان می دهد.
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به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

شماره گان: 5000

مشترک  رزمایش  هفتمین  برگزاری  برای  روسیه  نظامی  نیروی 
خود با هند وارد ایالت راجستان واقع در شمال غرب هند شدند.
این  ارتش  نیروهای  که  کرد  اعالم  هند  دفاع  وزارت  سخنگوی 
کشور به رهبری سرهنگ این براشانث، فرمانده گردان هندی از 
نیروهای روسی شامل 250 نیرو به فرماندهی سرگئی این لیگوتن 
در ایالت راجستان واقع در شمال غرب این کشور استقبال کردند.
سخنگوی وزارت دفاع هند افزود: هدف اصلی از این رزمایش های 
مشترک که با عنوان »اندرا 2105« برگزار می شود و تا بیستم نوامبر 

ادامه دارد، اصالح مهارت نیروها برای مقابله با تروریسم است.
پیش از این در بیانیه ای اعالم شده بود که در این تمرینات شیوه 
با  آموزش   و  شده  تمرین  کنترل  سیستم های  عملیات،  نظامی 

گلوله های جنگی انجام می شوند.
این تمرینات شامل برنامه ریزی مشترک و عملیات های محاصره، 
تاکتیکی مشترک،  نیز آموزش های  بازرسی، جستجو و نجات و 
آموزش سالح های ویژه با هدف ارتقای توان  نظامی برای مقابله 

با تهدیدات موجود است.

بازیگران بالیوودی و تجار هندی روند قانونی پس  گرفتن الماس 105 قیراطی 
کوه نور را در دادگاه عالی لندن آغاز می کنند و درخواست دارند تا دولت لندن 

این الماس گرانبها را  به هند پس دهد.
به نوشته روزنامه دیلی میل، بازیگران بالیوود و تجار سرشناس هندی از ملکه 
انگلیس شکایت می کنند تا الماس کوه نور 100 میلیون پوندی تاج خود را به 
هند پس دهد. هندی ها می گویند که این الماس 105 قیراطی از کشورشان به 
سرقت رفته است. این الماس فوق العاده در مراسم تاجگذاری همسر ملکه مادر 
و پس از آن مراسم تاجگذاری دخترش استفاده شد. اما کوه نور همچنین در 
تاج های ملکه الکساندرا و ملکه مری درخشیده و ممکن است که از جواهرات 

تاج و تخت بریتانیا حذف شده و به هند باز گردانده شود.

بازیگران بالیوود و تجار سرشناس هند در اقدامی مشترک روندی حقوقی را 
در دادگاه عالی لندن آغاز کرده اند. آنها می خواهند که دولت لندن این الماس 
گرانبها را که از کشورشان دزیده شده، بازگردانند. الیزابت دوم، ملکه انگلیس 
این هفته در کاخ باکینگهام میزبان نارندرا مودی، نخست وزیر هند است و این 
میان  منبعی در  این حال  با  بگذارد.  تاثیر  این دیدار  بر  اقدام حقوقی می تواند 
نیست مطرح  قرار  این موضوع اصال  انگلیس گفته است که  خاندان سلطنتی 

شود.
این امر همچنین پرونده جنجالی تاریخ استعمارگرایانه بریتانیا را باز می کند و به 
افسانه ای از کوه نور که می گوید این الماس را »تنها خدا و یا یک زن« می تواند 
بگذارد، می افزاید. دیوید دو سوزا، از گروه هندی تیتو که به تامین مالی این 
کارزار حقوقی کمک کرده است، می گوید: کوه نور یکی از چندین آثار باستانی 

هند است که تحت شرایط مشکوکی از هند گرفته شده است.
به گفته وی، استعمارگران ثروت هندوستان را سرقت کرده و روح این کشور 
را نابود کرده اند. بازیگر بالیوودی »بومیکا سینگ« هم که از فعاالن این جنبش 
است، می گوید: کوه نور تنها یک الماس 105 قیراطی نیست، بلکه بخشی از 

تاریخ و فرهنگ هندوستان است و بدون هیچ شکی باید بازگردانده شود.
با این  حال دولت انگلیس درخواست ها برای بازگرداندن این سنگ بیضی شکل 
ارزشمند را که در سال 1851 به ملکه ویکتوریا هدیه داده شد، رد کرده است.

اندرو رابرتس، از مورخان انگلیسی گفته است: آن کسانی که درگیر این پرونده 
مضحک هستند باید بدانند که جواهرات تاج و تخت بریتانیا بهترین مکان برای 
نگهداری الماس کوه نور است و آنها باید قدردان بیش از سه قرن مشارکت 
بریتانیا در هند باشند که به مدرنیزه شدن، توسعه، پشتیبانی، پیشرفت ارضی، 

اتحاد زبانی و نهایتا دموکراسی در شبه قاره هند ختم شد!

رزمایش مشترک هند
 و روسیه با هدف مقابله با تروریسم

هندی ها می خواهند »کوه  نور« را از ملکه انگلیس پس بگیرند

رییس جمهوری سابق آلمان:

اسالم به آلمان تعلق دارد؛ هماهنگی پناهنده گان چالشی بسیار دشوار است

اشتون کارتر: 

به دنبال جنگ 
با روسیـه نیستیـم

به  روسیه  خواهد  نمی  واشنگتن  که  گفت  امریکا  دفاع  وزیر 
دشمن اش تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا 
در سخنرانی در مجمع دفاع ملی ریگان تصریح کرد که امریکا 
اما  شود  تبدیل  اش  دشمن  به  روسیه  که  نیست  این  دنبال  به 

واشنگتن همچنان به دفاع از منافع خود ادامه خواهد داد.
وی افزود: ما به دنبال جنگ سرد با روسیه نیستیم. نمی خواهیم 
شاهد این باشیم که روسیه دشمن امریکا شود اما اشتباه نشود 
واشنگتن همچنان از منافع، هم پیمانان، اصول نظم بین الملل و 

آینده ای که همه ما سزاوارش هستیم، دفاع خواهد کرد.
این مقام ارشد دفاعی امریکا تاکید کرد که پنتاگون همچنان به 
مدرن سازی تکنولوژی های نظامی و توانایی های هسته ای خود 

برای مقابله با قدرت نظامی روسیه و چین ادامه خواهد داد.
ارضی  تمامیت  نقض  به  را  روسیه  دیگر  بار  ادامه  در  کارتر 

اوکراین و گرجستان متهم کرد.
کارتر همچنین گفت، امریکا و همپیمانانش همچنین نسبت به 
مصنوعی  جزایر  ساخت  برای  چین  اقدامات  دامنه  و  سرعت 
آنچه  کرد:  تصریح  وی  دارند.  نگرانی  جنوبی  چین  دریای  در 
بیشتر دریای چین  نظامی سازی  نگران کننده است دورنمای  که 
محاسبه  خطر  افزایش  برای  فعالیت ها  این  پتانسیل  و  جنوبی 
اشتباه یا درگیری میان کشورهای دارای ادعا در این دریا است.

وزیر دفاع امریکا همچنین خاطر نشان کرد، قصد دارد در سال 
2016 اولین سفر رسمی خود به چین از زمان رسیدن به وزارت 

دفاع امریکا در ماه فوریه را انجام دهد.
که  جاهایی  در  مسکو  و  واشنگتن  امریکا،  دفاع  وزیر  گفته  به 
منافع مشترکی داشته اند مثل توافق هسته ای ایران با هم همکاری 
ایفا  مثبتی  نقش  نیز  داشته اند و روسیه ممکن است در سوریه 
اتخاذ گام هایی برای کاهش  امریکا در حال  به گفته وی،  کند. 
آسیب پذیری همپیمانان و شرکایش است و نمی توان در مورد 

همه این گامها به طور علنی صحبت کرد.
وی همچنین اظهار کرد، امریکا در حال مدرنیزه سازی زرادخانه 
که  است  تکنولوژی هایی  در  سرمایه گذاری  و  خود  هسته ای 
شامل  که  دارند  روسیه  تحریک های  با  را  تناسب  بیشترین 
می  جدید  دوربرد  بمب افکن  یک  و  سرنشین  بدون  تجهیزات 
شود. وزیر دفاع امریکا در عین حال گفت که نمی تواند درباره 
برخی تکنولوژی هایی که امریکا پیگیری می کند صحبت کند و 

آنها را »حقیقتا شگفت آور« توصیف کرد.




