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آه! جوان ها! افسوس كه شما قیمت وبهاي وقت را 
نمي دانیــد!
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نماینده گان بغالن:

هدف انتقاِل مرکز والیت
 سقوط بغالن وکندز است

اكنون برای تولید هر كیلووات برق، 32 افغانی هزینه 
می كنند؛ در حالی كه شهروندان بابت هر كیلووات فقط 

2 افغانی می پردازند.
بازسازی  زمان  تا  شهروندان  خانه های  روشنایی  برای 
پایۀ تخریب شده از منابع حرارتی تولید برق استفاده 

می كنند كه هر شب 55 هزار لیتر نفت مصرف دارند

تخریب پایۀ برق
 و تاوان سنگین »برشنا«
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زموږ دهیواد ډیری وګړي په کلیو اوبانډو کې ژوند کوي. ددوی ژوند دښاري وګړو له ژوند رسه توپیر لري،هغه امکانات چې په ښارونو کې شته په زیاترو کلیو کی یی څرک نه لیدل کیږي. 

کيل باید پرمختګ وکړي،د وداين اوآبادي لپاره  یی باید کار وشې څوزموږ کلیوال دښه ژوندانه څخه برخمن يش .

دکلیو دبیارغونې اوپراختیا وزارت چې دهیواد دکلیواو بانډو د ودانولو ، بیا رغونې او پراختیا  مسؤولیت لري د کلیو د متوازنې پراختیا لپاره ، بیالبیل پروګرامونه لري چې هریو یی په خپل وار دکلیو د ودانولو، پرمختګ او سوکايل 

لپاره ، ګټوراوارزښتناکه کارونه رسته رسويل دي .

دکلیوايل   ( ترانسپورت   ، برابرولو، دځمکو خړوبول  اوبو  دپاکو  لکه دڅښلو  بیالبیلو سکتورونو،  په  په ۳۴ والیتونو کې  اوبنسټونوترڅنګ دهیواد  ادارو، مراجعو  اوغیردولتي  دولتي  نورو  د  پراختیا وزارت  او   بیارغونې  د  دکلیو 

سړکونوجوړول ، پل او پلچکونو(  روغتیا، ښوونې اوروزنې، د بریښنا انرژي ، دسیمې پراختیا ، معیشت او کرنې  )۸۴۷۲۸( بنسټیزه او ټولګټې پروژی تطبیق اوګټی اخیستنی ته وړاندې  کړې دي.

ددغو پروژو زیاته برخه دميل پیوستون پروګرام له خوا پلی شوې چی دکلیوالو په ژوندانه اواقتصادې حالت یی زیاته مثبته اغیزه کړې ده . ښکاره ده چی دیوې لسیزې په تیریدو رسه دغه پروژې روغې رمټی نه دی پاته شوي  او اوس 

د بیا استفادې او دوام په منظور، هراړخیزې ساتنی اوڅارنی ته اړتیا لري.

دکلیودبیا رغونې اوپراختیا وزارت ددغو پراختیایې پروژو چې د څو کلونو په  تیریدو رسه ویجاړې شوې ، دترمیم ،بیا جوړونې، ساتنې او څارنې په منظوردسولې لپاره دکارموندنې ميل پرورګرام ترسیوري الندې چې د ميل یووايل 

حکومت له خوا اعالم شوي، خپله نوې پروژه دکارموندنې ، ساتنی او څارنی ترعنوان الندی طرحه او د عميل کیدو په حال کې ده.

په پآم کې ده چې د کلیود بیارغونې اوپراختیا وزارت ، د ساتنې ، څارنې اوکارموندنې پروژه د بیالبیلو پړاوونو په ترڅ کی پلی شې . په لومړې پړاو کی چې دوې میاشتې مخکې پیل شوې د فراه ،هرات، کندهار، فاریاب ، جوزجان 

، بلخ ، کندز ، بغالن ، خوست ، کرن، لغامن ،او ننګرهار والیتونو څه ناڅه د )۳۷۳۴(  پراختیایې شوراګانو پروژی ترپوښښ الندې نیولی کیږې . دیادو والیتونوداقلیمی رشایطو ، دبیکارې سطحې او امنیتې حاالتو د په نظر کی 

نیولو رسه غوره شویدې .

دساتنی ، څارنی اوکارموندنی د پروژې دبنسټیزو موخو یو هم دکلیوالو لپاره دلنډ مهاله او اوږد مهاله کار دپاره دزمینې برابرول دې. ددغې پروژی دلومړې پړاو په تطبیق رسه  د ۱۲ والیتونو  په ۴۶ ولسوالیو کې)۲۳۵( زرو هیوادوالو 

ته  د لنډ مهاله او فصلې کارموندنې امکان برابریږې.

دکلیو دبیارغونې اوپراختیا وزیرانجنیر نصیر احمد دراين اوددې وزارت نورو مسؤولینو په تیرو دوو میاشتوکې ،د ننګرهار، خوست، لغامن ، بلخ ، جوزجان،هرات، او بغالن والیتونو ته دسفر په لړکې عماْل  دکارموندنې پروګرام 

پرانستی دې.

دکلیودبیارغونې اوپراختیا وزیرپه خپلو کاري سفرونوکې ، دکارموندنې  د پروژې دپرانیستلو او ددې وزارت دنورو پراختیایې پروژو په څارنې رسبیره، دکلیو دبیارغونې او پراخیتا دریاستونو مسؤولینوته  هدایت ورکړ څودکلیو 

دپراختیایې شوراګانو ،والیتې شوراګانو اوسیمه ایزو چارواکو په مشورې رسه خپلی هغې پروژې غوره کړې چې د کارموندنې ترڅنګ ، اقتصادی زیات مؤثریت ولرې.

دکلیو دبیارغونې اوپراختیا وزیرپه خربه ، په هیواد کی دبیکارانو دشمیردزیاتوايل په نظر کې نیولو رسه ددی وزارت دساتنې ، څارنې اوکارموندنې پروژه ، دکارموندنې لپاره ، ډیره ښه پیل دې.

دساتنې، څارنې اوکارموندنې پروژه له یوې خوا دکلیودبیارغونې اوپراختیا وزارت دميل پیوستون پروګرام له خوا دجوړوشوو پروژو ددوام المل د ی، له بلې خوا دکروند ګرو دکرنیزوحاصالتو دزیاتوالې اوپه کلیو کې دکرنې د ودې 

المل هم کیږې.

په ورته وخت کې، په نظر کې ده چې په  ۱۳۹۴ ملریزکال کې دکلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت دکارموندنې پروژه له )۳۷۳۴( کلیو نه  ۱۵ زرو کلیو ته وغځول شې چی په دغه صورت کی زموږ وطنوالو ته دکارموندنې زمینې 

هم زیاتیږې .

دکلیو دبیا رغونې او پراختیا وزارت

دملې پیوستون پروګرام 
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زبیر دوازده سال سن 
دارد، پدرش معتاد است 
و او مجبور است هر روز 

از ساعت هفت صبح تا پنج 
عصر در كورة خشت پزی 

كار كند تا پول مادر، برادر 
و پدر معتادش را به دست 

آورد.
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پُر  را  فضای جامعه  کم کم  نااُمیدی  و  یأس 
از  صحبت  وقتی  روزها  این  است.  کرده 
اصالحاِت انتخاباتی به میان می آید، همه از 
آن چه که انجام شده، مأیوس اند و می گویند 
نکرده  وفا  خود  قرارهاِی  و  قول  به  دولت 

است. 
به تازه گی »فیفا« بنیاد انتخابات آزاد و عادالنۀ 
اقدام های  که  کرده  اعالم  نیز  افغانستان 
رهبران دولِت وحدت ملی در جهت آوردِن 
و  نمادین  انتخاباتی،  نظام  در  اصالحات 
تشریفاتی بوده است. به گفتۀ این نهاد، ارادۀ 
مبتنی بر تعهد در رهبراِن جدید وجود ندارد 
و به همین دلیل احتمال می رود که انتخاباِت 
انجام  ولسوالی  شوراهای  و  پارلمانی  آیندۀ 

نشود. 
به موقِع  برگزاری  عدم  نهاد،  این  گفتۀ  به 
انتخابات سبب می شود که مشروعیت نظامِ 

فعلی از میان برود. 
دولت وحدِت ملی در یکی از حساس ترین 
خود  سرنوشت سازِ  و  تاریخی  لحظاِت 
به  که  تعهداتی  به  نتواند  اگر  و  گرفته  قرار 
جامعۀ جهانی و مردم افغانستان سپرده عمل 
کسانی  اختیارِ  در  میدان  شک  بدون  کند، 
را  فعلی  دولِت  سقوط  که  می گیرد  قرار 

روزشماری می کنند. 
کالِن  مشکل  به  ملی  وحدت  دولت 
خودبزرگ بینی دچار شده و فکر می کند که 
قدرِت سیاسی را تا زمان برگزاری انتخاباِت 
آینده ـ چه به وعده های خود عمل کند چه 
اختیار خواهـد داشت.  ـ همچنان در  نکند 
بزرگ ترین اشتباه رهبران فعلِی افغانستان از 
برای  را  قدرت  که  می شود  آغاز  جا  همین 
در  همیشه  برای  حتا  یا  و  مشخصی  مدِت 
انحصارِ خود می بینند. رییس جمهور کرزی 
هرگز  و  بود  مواجه  مشکل  همین  به  نیز 
به  توجه  با  او  برای  بتوان  که  نمی کرد  فکر 
از  که  نسبی  حمایتی  و  افغانستان  وضعیِت 
سوی مردم دارد، جانشینی سراغ کرد؛ ولی 
او بی خبر از آن بود که برای او حتا می توان 

جانشینانی پیدا کرد که چنین هم شد. 

دولت آقای کرزی عماًل به دو بخش تقسیم 
میان  به  ملی  وحدت  جدیِد  دولِت  و  شد 
آمد. حاال هم دولت مردان نباید زیاد مطمین 
باشند که همه چیز بر وفِق مراد است و هیچ 
بود.  نخواهد  آن ها  جانشیِن  دیگری  نیروِی 
وقتی حکومت مشروعیِت خود را در میان 
مردم از دست بدهد، بدون شک برایش باید 
جایگزین پیدا کرد؛ زیرا با حکومِت ناتوان 

و مجبور نمی شود یک کشور را اداره کرد.
 

آقای غنی فکر می کند معضالت بیشتر از آن 
مسایلی  به  قدرتش  شریِک  و  او  که  استند 
چون انتخابات و یا مبارزه با فساد اداری فکر 
کند؛ نخست الزم است که جلِو ناامنی های 
مسایِل  به  آن  از  پس  و  گرفت  را  مدهش 
فساد  با  مبارزه  و  انتخابات  حاشیه یی چون 
فکر کرد. در حالی که انتخابات هرگز برای 
دوم  دسِت  و  حاشیه یی  مسأله یی  افغانستان 
شده نمی تواند. انتخابات همواره برای مردم 
و  است  سرنوشت ساز  و  حیاتی  افغانستان، 

حتا در شرایط جنگی نیز کسی نمی تواند به 
نفِی آن اقدام کند.

 اما انتخابات ساِل آینده، چالش های دیگری 
و  دارد  خود  برابِر  در  نیز  امنیت  بر  عالوه 
جامعۀ  است.  انتخاباتی  نظام  اصالح  آن 
صورت  هیچ  به  افغانستان  مردم  و  جهانی 
انجامِ  از  پیش  انتخابات  برگزاری  موافِق 
آن  پول  جهانی  جامعۀ  نیستند.  اصالحات 
پای  به  افغانستان  تأمین نمی کند و مردم  را 
ساده ترین  نمی روند.  رأی  صندوق های 
دولت  رهبران  گوش  که  ممکن  حرِف 
آینده  انتخاباِت  با  وحدت ملی را در رابطه 

باز کند، همین است والغیر! 
پیش  سال های  تجربۀ  به  برخی ها  شاید 
اشاره کنند که میلیون ها رای بدون حضور و 
رای  صندوق های  به  رای دهنده گان  شرکِت 
ریخته شد. بلی چنین شد و کسی هم انکار 
نمی کند؛ ولی همین مقدار تقلب هم در سایۀ 
حضور و مشارکِت مردم به دست آمد. اگر 
صندوق های  پای  به  افغانستان  شهروندان 
انجامِ  رای نمی رفتند، تقلب کاران هم زمینۀ 
نمی یافتند.  مردم  نامِ  از  را  کالن  تقلب های 
اصلی  که سکۀ  زمانی  تا  می گویند  چنان که 
ساختِن  فکر  به  کسی  باشد،  نداشته  وجود 
جعل  زمانی  را  پول  نمی افتد.  تقلبی  سکۀ 
رایج  بازار  در  نیز  اصلی  پول  که  می کنند 
کسی  چگونه  صورت  این  غیر  در  باشد، 
ممکن است پولی را جعل کنند که اصِل آن 

در بازار وجود ندارد. 
انتخاباِت  با  انتخابات  تفاوِت  بار  این  ولی 
گذشته در این خواهد بود که حتا تقلب کاران 
هم نمی توانند از نامِ مردم تقلب انجام دهند؛ 
انتخابات  در  کننده یی  شرکت  دیگر  چون 
دولت  رهبران  داشت.  نخواهد  وجود 
شوخی  را  حرف  این  شاید  ملی  وحدت 
فرض کنند، ولی در آن یک واقعیِت مسلم 
هم وجود دارد که »دزد... دزد!« گفتِن زیاد 
هم روزی اعتماد مردم به چوپاِن دروغگو را 
از بین می برد. پس باید اصالحات در نظام 
مسالۀ  هیچ  با  و  گرفت  را جدی  انتخاباتی 

دیگری قابل تعویض ندانست. 
مردم در ساِل آینده انتخاباِت شفاف، عادالنه 
است  این چیزی  و  و سراسری می خواهند 
که نظامِ فعلی را مشروعیت می بخشد. آنانی 
باید  می برند،  به سر  مجلل  کاخ های  در  که 
بدانند که این همه امکانات محصوِل چیست. 
رای  آن ها  به  نیامدند همین طوری  که  مردم 
داده باشند. مردم از رهبراِن خود انتظارهای 
مشخص داشتند و دارند، و اگر این انتظارها 
از همان جایی  بدون شک  برآورده نشوند، 
که آمده بودند، دوباره به همان جا برخواهند 

گشت! 
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احمـد عمران

آیا بدون رای دهنده 
هم می شود انتخابات 

برگزار کرد؟

 

هیأِت  یک  با  همراه  کشور  اجرایِی  رییس  عبداهلل  عبداهلل 
بلندرتبه برای اشتراک در نشست ضد تروریسم، به هند سفر 
اشتراک کننده  و همکارِی کشورهای  تا حمایت  است  کرده 
در این نشست را برای مبارزۀ جدی و راهگشا با تروریسم 

جلب کند. 
در  کشور  دو  روابط  سِر  بر  بحث  مسأله،  این  کنار  در 
بخش های سیاسی و اقتصادی نیز مطرح است. این کنفرانس 
دو  تجربۀ  شاهد  افغانستان  که  می شود  برگزار  حالی  در 
نشسِت چهارجانبه به هدِف کشاندن طالبان به گفت وگوهای 
نتایج  کابل ظاهراً  و  اسالم آباد  است. نشست های  بوه  صلح 
دل خواهی را در پی نداشته، اما امیدواری هاِی دیپلماتیک و 
پاکستان  امریکا، چین،  اروپا،  اتحادیۀ  محتاطانه یی در سطِح 
کشورهای  پاِی  وقتی  اما  است.  آورده  میان  به  افغانستان  و 
به  میان کشیده می شود،  به  با تروریسم  مبارزه  برای  زیادی 
همان پیمانه نیز می  توان پای کشورهای فراوانی را به هدِف 
ضد  کنفرانس  کشید؛  میـدان  به  افغانستان  در  جنگ  پایان 
تروریسم در هند می تواند فرصِب خوبی برای جلِب توجه 
کشورهای ذی دخل در مسالۀ افغانستان و امنیِت منطقه باشد. 
با  رابطه  برقراری  در  باید  افغانستان  سیاست مداراِن  اما 
نظر  در  را  منطق  و  اعتدال  توازن،  اصِل  منطقه،  کشورهای 
ثابت کرده که دوسِت خوبی برای  باشند. هندوستان  داشته 
افغانستان است و پاکستان نیز ثابت کرده که همواره از درِ 
برقرارِی  مسلمًا  است.  آمده  پیش  ما  با  خصومت  و  فریب 
روابط متوازن و منطقی میاِن این دو کشور، برای افغانستان 
اهمیِت راهبردی دارد. ما نیک می دانیم نمی توان روی پاکستان 
روی  اما  کرد؛  باز  حساب  صلح  برای  آن  ظرفیت های  و 
هندوستان و ظرفیت های آن برای سازنده گی و ایجاد صلح 
یک  عنواِن  به  هم  هندوستان،  کرد.  سرمایه گذاری  می توان 
دوسِت سنتِی افغانستان و هم به عنواِن یکی از قدرتمندترین 
کشورها در منطقه که امروزه بزرگ ترین دموکراسی دنیا لقب 
افغانستان  با  مختلف  دریچه های  از  می تواند  است،  گرفته 
همکاری کند و همۀ آن همکاری ها تأثیِر مثبت در مبارزه با 

تروریسم می گذارند. 
تأمین  در  هند  تجربۀ  از  می تواند  افغانستان  این،  بر  عالوه 
عدالت اجتماعی و تطبیق دموکراسی استفاده کند. هندوستان 
با پیچیده گی های مذهبی، فرهنگی، قومی و اجتماعِی فراوان، 
یکی از متنوع ترین کشورهای دنیا به شمار می آید که توانسته 
توازن و عدالت را در عرصه هاِی مختلِف زنده گِی سیاسی ـ 
تنوع  نیز دچار  افغانستان  تأمین کند.  اجتماعِی شهروندانش 
قومی ست و همین تنوع، سبب جنجال هایی کالن در شرایط 
مختلف به خصوص امروزِ کشور شده است. افغانستان باید از 
الگوی هندوستان برای تحقِق دموکراسی و برگزای انتخاباِت 
سالم بهره ببرد و از این کشور در این راستا کمک بخواهد. 

در  افغانستان  به  کمک کننده  بهترین  می تواند  هندوستان 
تنها  و  باشد  نوسازی  و  بازسازی  آموزش،  عرصه های 
شافی  و  کافی  نمی تواند  هندوستان،  از  نظامی  چشم داشِت 
تمام شود. البته همکاری های هندوستان با ما با واکنش هایی 
از جانِب پاکستان مواجه می شود که کاماًل اجتناب  ناپذیر است. 
هندوستان قابلیت های زیادی دارد که باید دولت افغانستان 
از آن ها استفاده کند و سیاسِت آن کشور در برابِر ما نیز تقریبًا 
پاسِخ  افغانستان  دولت  خواسِت  هر  به  که  گونه یی ست  به 
مثبت می دهد. اما این که چرا دولِت افغانستان نمی خواهد در 
این زمینه ها از هند استفاده کند و کمک بخواهد، خود جای 

سوال دارد!
هند  به  روزه  برای سفری چهار  عبداهلل  داکتر  که  اکنون  اما 
باید  می کند،  دیدار  هم  کشور  آن  نخست وزیِر  با  و  رفته 
پیشنهادهای مشخصی برای جلِب همکاری های هند داشته 
باشد. برقراری روابط متوازن با هند و پاکستان یعنی این که 
در  را  کشور  دو  هر  بِد  و  نیک  سیاست های  و  ظرفیت ها 
ترازوی منطق گذاشت و با هر کدام، بر همان اساس تعامل و 
دوستی کرد. مسلمًا هند، یکی از دوستاِن پُرظرفیِت ماست و 
سفِر آقای عبداهلل فقط زمانی می تواند برای افغانستان مفید و 
پُردستاورد تمام شود که دولت برنامۀ مشخصی برای جلب 

همکاری هاِی این کشور داشته باشد. 

چرا از هندوستان استفاده 
نمی کنیم؟

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1713   د  و   شنبه        12 د  لو  /    بهمن      y   1394  21  ربیع الثانی   y 1437   1 فبروری    2016

 اما انتخابات ساِل آینده، 
چالش های دیگری عالوه بر 

امنیت نیز در برابِر خود دارد و 
آن اصالح نظام انتخاباتی است. 
جامعۀ جهانی و مردم افغانستان 
به هیچ صورت موافِق برگزاری 

انتخابات پیش از انجاِم اصالحات 
نیستند. جامعۀ جهانی پول 

آن را تأمین نمی كند و مردم 
افغانستان به پای صندوق های 
رأی نمی روند. ساده ترین حرِف 
ممکن كه گوش رهبران دولت 

وحدت ملی را در رابطه با 
انتخاباِت آینده باز كند، همین 

است والغیر!
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در طی چهارده سال گذشته، پول های فراوانی برای رفاه 
مردم به ویژه کودکان افغانستان سرازیر شد؛ اما به دلیل 
ناکاره گی و فساد، کوچک ترین تغییر مثبت در زنده گی 

شهروندان رونما نشد.
امروزه صدها کودک مصروف کارهای شاقه در کابل و 

والیات دیگر افغانستان هستند.
او  و  است  معتاد  پدرش  دارد،  سن  سال  دوازده  زبیر 
مجبور است هر روز از ساعت هفت صبح تا پنج عصر 
در کورۀ خشت پزی کار کند تا پول مادر، برادر و پدر 

معتادش را به دست آورد.
اما  دارد،  رفتن  به مکتب  فراوان  او می گوید که عالقۀ 
مشکالت زنده گی او را ناچار ساخته تا از درس به دور 

بماند و به کارهای سنگین تر از توانش مصروف باشد.
احمد ذکی نُه ساله که در ده افغانان شهر کابل مصروف 
رنگ کردن بوت است، می گوید، دو برادر و یک خواهر 
هستیم، پدرم در مندوی کراچی دارد، ماهانه شش هزار 
افغانی کرایۀ خانه می دهیم، مجبور هستیم همۀ ما کار 

کنیم.
او در مورد برادر و خواهر خود گفت: برادرم هم در 
به  که  موترهایی  برای  و  است  افغانان(  )ده  همین جا 
پیدا  دانا و دارالمان مسیرشان است، سواری  طرف ده 

پالستیک  هم  خواهرم  و  می کند 
فروشی می کند.

روزانه اش  درآمد  مورد  در  او 
یک  الی  رورانه صد  که  می گوید 
دارد  آمد  در  افغانی  پنجاه  صدو 
که همه را جمع کرده به مادرش 

تسلیم می کند.
که  رفقایش  میان  در  صدیق 
شش  به  می کند  کار  مندوی  در 
خوراکه مشهور است، یکی دیگر 
پالستیک  به  که  است  اطفالی  از 
او  است.  مصروف  فروشی 
مادرم  است،  فلج  پدرم  می گوید، 
کاالشویی  مردم  خانه های  در 
دیگرم  برادر  دو  و  من  می کند، 
پیدا  را  خانه  مصرف  و  خرچ 

می کنیم.
رفته  مکتب  به  این که  از  او 

خوش دارم  می گوید:  و  است  اندوهگین  نمی تواند 
مکتب بخوانم، رییس شوم و موتر های رنگارنگ داشته 
باشم، اما با از در آمد روزانۀ صد تا دوصد روپیه چیزی 

جور نمی شود.
و  کار  وزارت  و  بشر  حقوق  کمیسیون  حال،  عین  در 
امور اجتماعی شهدا و معلولین می گوید که آنان برای 
کارهای  مصروف  که  کودکانی  وضعیت  شدن  بهتر 
شاقه اند، کار می کنند و در آیندۀ نزدیک قانون جامع را 

در این زمینه طرح خواهند کرد.
رفیع اهلل بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان 
حقوق  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو  در 
مستقل  کمیسیون  تأکیدی  بخش های  از  یکی  کودک ها 
پیشرفت،  بخش  در  که  است  افغانستان  بشر  حقوق 
اطفال  بشری  بهبود حقوق  و  اطفال  از حقوق  نظارت 

معین است.
آقای بیدار می گوید: مطابق به قانون اساسی افغانستان 
یکی از مکلفیت های ما آگاهی دادن به اقشار مختلف 
و  ارگان ها  باالی  ما  بیشتر  تمرکز  که  است  جامعه 
دارند،  کار  سرو  اطفال  حقوق  مورد  در  که  مراجعی 
مانند نهاهای جامعۀ مدنی، ریش سفیدان، علمای دین، 

ارگان های عدلی و قضایی پولیس بیشتر است.
او در ادامۀ سخنانش گفت: تحقیقات ما نشان می دهد 
که بیست و سه نوع آسیب پذیری در کشور در ارتباط به 
اطفال موجود است. این تحقیقات شامل اطفالی هستند 
که به کارهای شاقه و مشکل، مانند اطفالی که گدایی 

می کنند اطفالی که معتاد و متخلف اند می شود.
و  منازعات  جریان  در  کودکان  از  ابزاری  استفادۀ 
کودکانی که از سواد محروم اند و تنها نان آور خانواده اند، 
آسیب های دیگری است که به گفتۀ آقای، بیدار کودکان 

افغاستان با آن دست و پنجه نرم می کنند.
وعده  افغانستان  بشر  حقوق  کمیسیون  سخنگوی 
می سپارد که در آیندۀ نزدیک قانون جامع با همکاری 

تنظیم  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  و  کمیسیون  این 
خواهد شد که در آن همه مسایل اطفال، اعم از کارهای 

شاقه و طاقت فرسا گنجانیده شده است.
که  »ارقامی  کرد:  اظهار  اطفال  این  آمار  مورد  در  او 
هزار  صد  شش  که  می دهد  نشان  است،  موجود 
سه  حدود  در  که  دارند  قرار  خطر  معرض  در  کودک 
در  یعنی  کارگر،  یا  و  شاقه کار  کودکان  هزارشان  صد 
معرض خطر و مخاطره هستند، این ها بیشتر در جاهای 
که  اطفالی هستند  یا  و  است  بی جا شده گی موجود  که 
ناامنی  مانند،  مختلف  عوامل  به  نظر  فامیل های شان  با 
به  یا  و  می آیند  مرکز  به  دست  دور  نقاط  از  جنگ  و 
جای دیگری می رود و در آن جا هم برای شان زمینۀ کار 

مساعد نمی باشد.«
به گفتۀ آقای بیدار: تحقیقات ما نشان می دهد، فامیلهایی 
که حتا به کار مصروف هستند، ولی معاش شان کم است 
و کفایت شان نمی کند، اطفال خود را به بیرون به خاطر 
مانند  بزرگ  والیت های  معموالً  که  می کنند  روان  کار 

کابل، هرات و مزار شاهد بیشترین این اطفال هستند.
آقای بیدار از نوع دیگر آسیب پذیری اطفال که به گفتۀ 
او کسی آن را متوجه نمی شود یاد کرده می گوید: یکی 
اطفال  پرداختن  بعضی والیت ها  کار شاقه در  انواع  از 

هم  این  که  است  برارد  یا  و  پدر  با  همرا  مزرعه  در 
نیروی  با  مطابق  و  است  شاقه  کارهای  انواِع  از  یکی 
جسمی اطفال نیست و به شکل عنعنوی جریان دارد که 

بسیاری ها به آن متوجه نمی شود.
و  کار  وزارت  افتخاری سخنگوی  علی  عین حال،  در 
ماندگار  رورزنامۀ  به  معلولین  و  شهدا  اجتماعی  امور 
حدود  در  داریم،  دست  در  ما  که  آماری  می گوید: 
کشور  در  سرک  روی  کارگِر  میلیون  نُه  اعشاریه  یک 
وجود دارد که آسیب پذیری های اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی همه دست به دست هم داده، این معضل را خلق 

کرده است.
هم  این،  مسوولیت  می گوید:  کار  وزارت  سخنگوی 
نهاد  اساسی ترین  عنوان  به  خانواده ها  هم  و  دولت  بر 
به  طفل  یک  که  می دانیم  ما  چون  می گردد،  بر  جامعه 
به خود  مربوط  امتیازات  و  حقوق  از  که  اندازه یی  هر 
آگاه باشد، آسیب پذیری شان کمتر و هر اندازۀ که آگاهی 
کمتر باشد به همان اندازه آسیب پذیری بیشتر است که 
این مسأله کار نهاد های حمایت کننده از اطفال را نیز 

دشوارتر می سازد.
آگاهی  بودن سطح  پایین  داشت:  اظهار  افتخاری  آقای 
استفاده  سوء  اطفال  از  که  می شود  سبب  هم  افراد 
صورت بگیرد. در بسیاری از موارد ما اگر با خود اطفال 
هم  که  کسانی اند  این ها  از  بسیاری  کنیم،  هم صحبت 
پدر و مادر دارند و هم برادر و خواهری که سن کاری 
دارند و کار هم می کنند، اما در کنار این همه، اطفال را 

هم وادار به کار کردن به بیرون می سازند.
ما  افزود:  زمینه  این  در  دولت  برنامه های  مورد  در  او 
و  ساخته ایم  را  سرک  روی  کارگر  اطفال  استراتیژی 
چون بودجۀ کافی در اختیار نداشتیم، هنوز آن را تطبیق 
نتوانستیم. برمبنای این استراتیژی، قرار است تمام اطفال 

کارگر روی سرک جمع آوری واز آن ها حمایت شود.
داشت:  بیان  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  سخنگوی 

»فعاًل ما برنامه های کاری دیگری به کمک مالی نهاد های 
نقدی در  بین المللی داریم که شامل کمک های  ملی و 
اطفالی  برای  ماهانه  معاش  عنوان  به  والیات  برخی 
خانواده های شان  از  که  است  بوده اند  آسیب  دچار  که 
ضمانت گرفتیم تا باید اطفال شان را به مکتب بفرستند. 
بانک  مالی  به کمک  برنامۀ دیگری که  از سوی دیگر، 
در  داریم،  دست  روی  مشترکًا  کار  وزارت  و  جهانی 
دور دست ترین والیت محروم است که کم ترین کار در 
آن جا صورت گرفته. ما در دو فصل از سال همرای شان 
بهار  اول  در  دیگر  و  زمستان  در  یکی  می کنیم،  کمک 
اجازه  تعهد دارند که در بدل کمک،  این خانواده ها  و 

می دهند تا اطفال شان را به مکتب بفرستند.«
مراکز  دیگر،  بخش  در  کرد:  تصریح  افتخاری  آقای 
و  مرکز  در  اطفال  حفاظتی  شبکه های  یا  و  حمایتی 
اساسی شان  هدف  که  کرده ایم  ایجاد  کشور  والیت 

شناسایی اطفال آسیب پذیر و حمایت از آن ها است.
آقای افتخاری در مورد نوعیت کار این اطفال افزود: از 
تنها در مرکز  اطفال  ما در جریان هستیم که  گذشته ها 
نه، بلکه در والیت ها هم هستند؛ این ها در بخش های 
خشت پزی،  داش های  قالین،  کارخانۀ  چون  مختلف 
روی سرک، کارگاه ها، مزارع همراه با خانواده ها و ده ها 

بخش دیگر کار می کنند.
نهاد  عضو  بیژن  بشیر  همچنان، 
مورد  در  کابل  خدمت گذاران 
و  دولت  رسیده گی  عدم  دلیل 
زمینه  این  در  مسوول  نهاد های 
در  مسوول  نهاد های  می گوید: 
تاراج گری  مصروف  مدت  این 
که  را  سالی  چهارده  بوده اند؛ 
فرصت های  کردیم،  سپری  ما 
نهاد های  که  بود  خوبی  بسیار 
به  حکومت  رهبران  و  مسوول 
مسوولیت های شان  و  وظابف 
طوری می پرداختن که زمینۀ رفاه، 
آسایش و زنده گی آبرو مندان برای 
مردمان این سرزمین مهیا می شد، 
پاکیزه گی  و  اراده  این جا  در  ولی 
این وطن وجود  به  برای خدمت 
نداشت، در نتیجه فقر به صورت 
بسیار سریع افزایش پیدا کرد و تمام ناهنجاری های را 
که در جامعه می بینیم و همه روزه یکی پی دیگر افزوده 

می شود، همه محصول فقر است.
آقای بیژن در مورد پیامدهای دور ماندن اطفال از درس 
بیان  شاقه،  کار های  به  شدن شان  مصروف  و  تعلیم  و 
داشت: بزرگ ترین دانشمندان دنیا به یک مسأله معتقد 
شده اند که فقر خطرناک ترین پدیده در زنده گی انسان ها 
است؛ فقر است که یک جامعه، یک خانواده، یک شهر 
به  کودکان  حضور  می سازد.  معیوب  را  وطن  یک  و 
زمینه ها  شاقه،  کار های  به  مشغولیت شان  و  خیابان ها 
و کانال های بروز جنایت ها را مهیا می سازد. و از این 
طریق، کشورهای که ارادۀ شوم و پلید به این سرزمین 

دارد، می تواند برای خودشان بستر سازی بکند.
این  مردمان  و  کشور  برای  این کار  عاقبت  او:  باور  به 
سرزمین بسیار خطرناک است. از این منظر، مسووالن 
حکومت هموار همورد انتقاد ما بوده و هستند و حتا ما 

همیشه خواهان به محکمه کشانیده آن ها بوده ایم.
ما  می کند:  پیشنهاد  حکومت  مسووالن  به  همچنان  او 
فقیر  خانواده های  نجات  برای  زیادی  زمینه ها  هنوز 
فقر در کشور خود  به خاطر کاهش  اشتغال زایی  برای 
داریم، که با ارایۀ برنامه های ملیی که تا به حال به آن 
فکر نکرده اند، -به ویژه سران حکومت وحدت ملی-، 

می تواند جلو این نگرانی شدید را گرفت.
حرکات  با  که  داریم  تصدی های  ما  می گوید:  او 
را  اشتغال  زمینۀ  و  گردد  فعال  می تواند  ابتدایی،  بسیار 
در  ما  بیاورد.  وجود  به  خانواده  هزاران  نجات  برای 
بخش های مختلف مانند کشاورزی و مالداری می توانیم 
برنامه ریزی کنیم و به اقدامات ابتدایی متوسل شویم و با 
هزینه ها و امکانات ابتدایی اشتغال زایی کنیم و این تنها 
راهی داست که جلو این پدیده ها گرفته می شود و ما 

می توانیم به روشنی به آینده نگاه کنیم.
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کشـوری با 1.9 میلیـون
 کودِک خیـابانی

هارون مجیدی
سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به گزارش بازرس ویژۀ امریکا در امور 
ندارد،  کنترل  بر 30 درصد کشور  کابل  دولت  بود  گفته  که  افغانستان 
می گوید: برنامۀ در اختیارداشتن بخشی از جغرافیا توسط دشمنان ضرب 

صفر شده و ناکام گردیده است.
بهار  در  جنگ  برای  آنان  افغانستان،  دفاع  وزارت  سخنگوی  گفتۀ  به 

پیش رو آماده گی جدی دارند.
امریکایی  نیروهای  فرماندهی  برای  اوباما  رییس جمهور  جدید  نامزد 
این کشورِ جنگ زده در  امنیتی در  افغانستان گفته است که اوضاع  در 
داد که سطح  اطمینان  به سناتوران آن کشور  حال وخیم شدن است و 
در  ثبات  تحکیم  و  آوردن  برای  را  امریکایی  نیروهای  )حضور(  الزم 

افغانستان،  به صورت کامل بازبینی و آن را تجدید نظر خواهد کرد.
سنای  مجلس  تسلیحاتی  خدمات  کمیتۀ  به  خطاب  نیکلسون،  جنرال 
امریکا گفت، در صورتی که توسط این مجلس تأیید شود،  فقط در ظرف 

چند ماه درک بهتری از شرایط افغانستان خواهد داشت.
از تالش های  با وجود هفت سال  که  همچنان، کاخ سفید گفته است 
ادارۀ  سرباز؛  دادن صدها  دست  از  و  دالر  میلیاردها  مصرف  و  مستمر 

اوباما هنوز هم افغانستان را یک کشور خطرناک می داند.
که  است  »روشن  است:  گفته  سفید  کاخ  سخنگوی  ارنست  جاش 
وضعیت در افغانستان در حال حاضر بسیار دشوار است. این یک کشور 

خطرناک است.«
او افزود که از اوضاع گذشته درس گرفته شده است و نیروهای امنیتی 
و دفاعی افغانستان بیش از یک سال است که مسوول تأمین امنیت کشور 

خودشان هستند.
اوضاع  نظرداشت  در  با  است،  گفته  همچنان  سفید  کاخ  سخنگوی 
افغانستان  نیروهای  آموزش  کنار  در  امریکایی  نیروهای  افغانستان، 

عملیات ضد هراس افکنی را نیز به پیش می  برند.
دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در گفت وگو با روزنامۀ 
ماندگار می گوید که این وزارت روی سه موضوع مشخص کار می کند.
در  جدی  نبردهای  به  نیز  زمستان  فصل  در  ما  وزیری:  آقای  گفتۀ  به 
برابر طالبان ادامه و در هر جایی که مشکل وجود داشته باشد، عملیات 

محاربوی را انجام می دهیم.
از  دیگر  یکی  برای حفظ دست آوردهای چهارده سال گذشته،  تالش 
این وزارت،  برنامه های وزارت دفاع ملی است که به گفتۀ سخنگوی 

آنان به صورت قطعی می خواهند تا این دست آوردها حفظ شود.
از میان برداشتن مراکز تروریستان و شبکه های تروریستی، برنامۀ سومی 

است که به گفتۀ آقای وزیری، وزارت دفاع آن را تعقیب می کند.
پرورش،  و  آموزش  دربارۀ  می گوید:  هم چنان  دفاع  وزارت  سخنگوی 

تجهیز و اکمال ارتش نیز کار جریان دارد.
آقای وزیری تصریح می کند: »کار می کنیم تا برای بهار آینده آماده گی 
کامل داشته باشیم و اگر جنگ ادامه بیابد، قوای مسلح آماده گی داشته 

باشد.«
وزیری تقویۀ قوای هوایی که تمام تجهیزات فرسودۀ آن تبدیل می شود 
به  را  است  سپرده  زمینه  این  در  را  همکاری  وعدۀ  امریکا  دولت  و 
عنوان نمونه یادآوری می کند، تا در بهار پیش رو این نیروها مجهز به 

چرخبال های جدید نیز خواهد شد.
به تازه گی و هم زمان با افزایش نگرانی ها در کنگرۀ امریکا دربارۀ طرح 
باراک اوباما، رییس جمهور امریکا برای خروج نیروهایش از افغانستان، 
ناظر ویژۀ دولتی امریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارشی اعالم 
کرد، این کشور نسبت به سال گذشته با خطرات بیشتری مواجه است 
اوضاع وخیم تری  در  افغانستان  اقتصاد  و  یافته  افزایش  ناآرامی ها  زیرا 

قرار گرفته است.
جان سپکو، رییس ادارۀ بازرسی امریکا برای بازسازی افغانستان موسوم 
به »سیگار«، با اشاره به اوضاع نگران کنندۀ ناشی از شورش ها توسط 
طالبان و دیگر گروه های افراطی اعالم کرد: تقریبًا یک چهارم افغانستان 
در خطر حمالت قرار داشته و در حال حاضر، دولت تنها کنترل ۷0 
درصد از کشور را در دست دارد. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان 
می گوید: »دشمنان مردم افغانستان برنامه داشتند تا در سی درصد خاک 
اختیار  در  را  شاهراه  دو  یکی  و  ولسوالی  شامل شصت  که  افغانستان 

داشته باشند که این اهداف به صفر ضرب شد و آنان ناکام ماندند.«
به گفتۀ آقای وزیری: »در سراسر افغانستان دو ولسوالی)دیشو و باغران( 
در هلمند و ولسوالی ناوه در غزنی در دست دشمن است که ترتیباتی 

در این زمینه گرفته شده و این ولسوالی ها نیز آزاد می شود.«
هم اکنون تقریبًا ۹۸00 نیروی امریکایی در افغانستان حضور دارند و در 
مأموریت قاطع با نیروهای امنیتی افغانستان همکاری می کنند. اوباما در 
از تصمیم اش مبنی بر خروج  به درخواست کمپ بل  اکتبر گذشته  ماه 
و گفت  آخر ۲0۱۶، گذشت  تا  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  کامل 
که تعداد این نیروها تا آخر سال به ۵۵00 نیرو کاهش خواهد یافت. 
مشاورین اش بر اوباما فشار آوردند تا شمار فعلی این نیروها را )۹۸00 

نفر( تا زمان پایان ریاست جمهوری اش در جنوری ۲0۱۷، حفظ کند.
نتوانستیم  اما  داخله،  امور  وزارت  سخنگویان  با  پی هم  تماس های  با 

دیدگاه و برنامه های این وزارت برای بهار پیش رو را نیز داشته باشیم.

سخنگوی وزارت دفاع:

برای بهار پیش  رو آماده گی 
جدی گرفته ایم

روح اهلل بهزاد
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مسالۀ  یک  مورتی  کریشنا  گفتار  در 
پُراهمیت وجود دارد و آن این است که او 
هیچ گاه در مورد مذهب حقیقِی خود سخن 
به  رسیدن  راه  همواره  بلکه  نمی گوید، 
مذهب حقیقی را دست برداشتن از ادیان و 
مذاهب بزرگ معرفی می کند. و حال آن که 
چه دلیلی وجود دارد که مذهب حقیقی و 
می کند  پیروی  آن  از  او  که  تعلیمی  هر  یا 
و  ذهن  او، ساختۀ  تعالیم  اساس  حتا  یا  و 

تخیل نباشد؟ 
بزرگ ترین ادعای بدون دلیل 

در این عرفان، واژۀ »اکنکار« چنین تعریف 
خداوند،  نزد  بازگشت  طبیعی  راه  شده: 
که  دقیقی  علم  روح،  سفر  باستانی  دانش 
اکنکار  خالص ترین تعالیم را دربرمی گیرد. 
قائم به ذات است. و عقل از ساده گی آن 

مبهوت می گردد.)۱0( 
آمده:  تعریف مذاهب چنین  مقابل، در  در 
اکنکارند.  انشعاب های  همه گی  مذاهب 
عملکرد  زنده گی،  تمام  اصلی  سرچشمۀ 
سطوح آگاهی پایین که توام با اعتقادها و 
فلسفه هایی است که مراتب ضروری برای 

رسیدن به »اک« هستند.)۱۱( 
بزرگ ترین  از  یکی  یا  و  ادعا،  بزرگ ترین 
که  است  این  عرفان  این  در  اظهارات 
مذاهب  و  ادیان  تمامی  سرچشمۀ  اکنکار، 

و  رهبران  همه  این که  و  بوده  جهان 
مکتب  شاگردان  علمی،  فاخر  چهره های 

اکنکار بوده اند. 
رستاخیز،  و  مرگ  است:  آمده  اکنکار  در 
تمام  در  تقریبًا  که  اساسی اند  اصولی 
مذاهب از آغاز زمان، آموزش داده شده اند. 
مذاهب،  تمام  اصلی  جریان  که  اکنکار  اما 
اولین دانشی  فلسفه ها و جهان بینی هاست، 
ناجیان  طریق  از  زمین  مردم  به  که  بود 
مرگ  در  رستگاری  که  آموخت  مامور، 
کالبد فیزیکی و رها شدن روح نهفته است. 
پال توئیچل می گوید: نویسنده گان فلسفی 
طول  در  را  اکنکار  وجود  مذهبیون،  و 
مشهور  خط  رسانده اند.  اثبات  به  تاریخ 
رسالت  که  همان گونه  عبرانی،  پیامبران 
مکتب  در  می دهد،  نشان  خوبی  به  آن ها 
یونانی،  استادان  شده اند.  تربیت  اکنکار 
فیثاغورث،  ویونیسیوس،  آپولونپوس،  مثل 
اساتید  توسط  افالطون،  و  ارسطو  سقراط، 
باستانی، هنر اکنکار را فراگرفتند. عماًل هر 
کرده  خدمتی  بشری  تمدن  به  که  انسانی 
باشد، یک چال یا دانشجوی تعالیم پنهانی 
اکنکار است. این امر در زمینه های مختلف 
مذاهب،  اقتصاد،  هنر،  ادبیات،  علوم، 
روان شناسی  و  پزشکی  ارتش،  فلسفه ها، 
مصداق دارد... پیامبران بزرگ و چهره های 
هرمس،  کریشنا،  راما،  مانند  قدرت مندی، 
مسیح،  و  افالطون  اورفیوس،  موسی، 
مختلف  مدارس  در  که  بوده اند  چالهایی 
نظام  از  شاخه هایی  آن ها  همۀ  که  سری، 
عمومًا  بوده اند،  اکنکار  استادان  باستانی 
شناخته  وایراگی  پیشتازان  نظام  عنوان  به 

شده اند.)۱۲( 
به  که خاورمیانه  است  معتقد  توئیچل  پال 
تبدیل  نژادی  اختالط  یک  از  کمربندی 
از  عظیمی  جریان  خود،  نوبۀ  به  که  شده 
از  است.  مذهبی  و  علمی  فلسفی،  تفکر 
بسیاری،  مقدسۀ  کتب  جریان،  این  درون 
از جمله تورات یهودی ها، قرآن مسلمانان، 
میترائیسم و بسیاری دیگر از مذاهب سامی 
آریایی  افکار  زمان،  همان  در  سربرآورد. 
زند اوستا، رامایانا، که از نوشته های مقدس 
به  را  بودایی گری  و  وداها  است،  هندوها 
مقدسه  مکتوبات  این  تمامی  آورد.  وجود 
که اجداد مذاهب و همۀ فلسفه های مدرن 
بیاناتی شفاهی  از سرچشمه های  اند،  بوده 
به نام اکنکار سیراب شده اند. اکنکار نیروی 
عالم گیر و منشای معنوی هر چیزی است 
دلیل  این  به  زنده گی ست.  دربرگیرندۀ  که 
رد اکنکار را دنبال می کنیم که جریان اصلی 
تعالیم خالصی که  به  نزدیک ترین است  و 
بیانی  به  یا  رحمت  و  عشق  اقیانوس  از 

شاعرانه: خدا، سرچشمه می گیرد. 
است:  آمده  به صراحت  اکنکار  عرفان  در 
دربرگیرندۀ  و  آورنده  به وجود  اکنکار، 
و  است  پایین  جهان های  افکار  تمامی 
مسایلی هم چون هنر، نویسنده گی، موسیقی 

از  هستند  گسترشی  تنها  مجسمه سازی  و 
آرمان های باالتر اکنکار. 

که  می کند  عمل  محوری  عنوان  به  اکنکار 
می شوند  چرخی  به  منتهی  آن  پره های 
چرخ  این  زنده گی.  چرخۀ  به  موسوم 
اصلی  ادیان  چه گونه  که  می دهد  نشان 
این  گرفته اند.  سرچشمه  اکنکار  از  جهان 
عبارت انداز:  که  دارد  پره  دوازده  چرخ، 
مسیحیت،  اسالم،  هندوییسم،  آنیمیسم، 
تائوئیسم،  بودیسم،  شینتوئیسم،  یهود، 
و  اسرار  مکاتب  زرتشت،  دین  جانیسم، 
معرف  پره ها  این  از  یک  هر  صوفی گری. 
آن ها  است.  جهان  امروزی  ادیان  از  یکی 
فلسفه های  معرف  می توانند  هم چنین 
رشد  مذاهب  دل  از  که  باشند  گوناگونی 
نیست.  آن ها  معرفی  به  نیازی  و  اند  کرده 
این که  بر  دال  دارد  وجود  فراوانی  شواهد 
هیچ یک از این مذاهب که قرار بود به ما 
راحتی و یاری دهند، در ارتباط با فرد موفق 
نبوده اند. به همین دلیل سوگماد تعالی به 
به  بنا  دوازده پره تقسیم شده است. اغلب 
تربیت فردی در این جهان، ما باید مسیر به 
طریقی  در  و  شیوه یی  به  را  بهشت  سمت 
کنیم.  طی  است،  مناسب ترین  برای مان  که 
اما در انتها، تنها سیر »اک« وجود دارد.)۱3( 
پال توئیچل معتقد است که مذاهب فعلی 
حاصل پذیرفتن همین ادیان قدیمی هستند 
که نسبت به فرهنگ، سلیقه و خلق وخوی 
صورت های  به  مردم  از  گروهی  هر 
جدید  ادیان  درآمده اند.  امروزی  گوناگون 
کنفسیوسیزم،  بودایی،  هندو،  عبارت انداز: 
سیک،  زردشتی،  یهود،  اسالم،  تائوئیزم، 
شینتوئیزم،  مسیحیت،  علوم  الهی شناسی، 
روح گرایی، بهایی و مسیحیت. بزرگ ترین 
عبارت انداز:  پیروان  عدد  ترتیب  به  آن ها 
هندو، بودئیسم، مسیحیت که پیروان هر سۀ 

آن ها از مرز صدها میلیون می گذرد. 
دکترین های  و  فلسفه ها  مذاهب،  همۀ  اما 
هیچ  و  شده اند  مشتق  اکنکار  از  مقدسه، 
که  »اک«،  جوهر  بدون  نمی توانست  چیز 
و  است  جاری  بیرون  به  سوگماد  قلب  از 
حیات  ادامۀ  می سازد،  کالبدی  سازمان های 
می آفریند،  روح  و  می سازد  برقرار  را 
تمامی شکل های  بقای  باشد.  داشته  وجود 
تا  گرفته  معدنی  آگاهی  از  هوش مندانه 
آنانی که در لباس همکاری با خدا خدمت 
هر  است.  نهفته  »اک«  جریان  در  می کنند، 
یک از ادیان اصولی، یک مؤسس داشته اند 
که در قالب یک کالبد فیزیکی به این جهان 
آمده. و از این جهان رفته اند. شاید الزم به 
مسیحیت،  در  که  گونه  همان  است،  اشاره 
عیسی را »نور جهان« خوانده اند، در شرق، 
بودا را »نور آسیا« خطاب کرده اند. پیروان 
با  لقبی کمابیش  هر دینی به پیشوای خود 
همین محتوی داده اند. اما ماهانتا، استاد حق 
در قید حیات، به لقبی »نور کیهان« ملقب 

است.)۱۴( 
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بخش چهــارم و پایانی
۵ـتنظیمجمالت»میخواهم...«بخش چهـــارم

موضوعات  همۀ  دربارۀ  دقیق  تفکر  از  پس 
خود،  پاسخ های  نوشتِن  و  باال  تمرینات  و 
مجموعه یی از جمالت »می خواهم....« را برای 
هر گروه اصلی زنده گِی خود تهیه کنید. مثال: 
گروه پولی: می خواهم بیشترین درصد ممکن را 
در برنامۀ ۴0۱ بازنشسته گی خود سرمایه گذاری 
آینده  سال  در  می خواهم  شغلی:  گروه  کنم. 
آن  در  و  ببرم  لذت  آن  از  که  کنم  پیدا  کاری 

احساِس چالش و ارزش داشته باشم.
جمالت  بنویسید.  شفاف  کاماًل  را  موارد  این 
»می خواهم...« را مثبت و قطعی بنویسید. آن ها 
دارای  نیز  و  اندازه گیری«  قابل  »خاص،  باید 
بیشتر  »می خواهم  بنابراین،  باشند.  معین  مهلِت 
مطالعه کنم« اثرگذار نیست. به جای آن بنویسید: 

»می خواهم ۲0 صفحه در روز مطالعه کنم.«
جمالت »می خواهم...« را بر اساس »احساسات، 
نقاط قوت و ارزش ها، مهارت ها و مزیت های 
اهداف  بر  اثرگذار  حرفه یی و عواملی خارجی 
و  تکنولوژیکی  پیشرفت های  مثل  خود، 
کوتاه مدت  برای  بنویسید.  بازار  مالحظاِت 

نیاندیشید.
۶ـکاربرگپل

در تمرین بعدی برای شناخت خود، »کاربرگ 
موردی  چهار  کاربرگ  این  کنید.  تهیه  را  پُل« 
برای رسیدِن شرایط  »پلی  که  نشان می دهد  را 
مطلوب« ایجاد می کند. فهرستی از شرایط فعلی ِخود ـ برای مثال: »من نامنظم کار 
می کنم و شرایط نامساعدی دارم«، آن چه آرزو دارید به دست آورید: »می خواهم 
باشید:  داشته  باید  که  چیزی  آورم«،  به دست  پول  مقدار  فالن  آینده  ماه   ۱۸ در 
و  کنم«  برنامه ریزی  دوستانه/خانواده گی  خاص  فعالیت  یک  ماه  هر  »می خواهم 
آن چه خوب است اما ضروری نیست: »می خواهم ماهانه حداقل ۱0 درصد درآمدم 
را در بازار سهام سرمایه گذاری کنم« ـ را تهیه کنید. جمالت مربوط به خواسته ها، 
ارزیابی شرایط فعلی، بایدها و فهرست موارد خوب اما غیرضروری را با گروه های 
نمودار دایره یِی خود مرتبط کرده و برای هر مورد، مهلتی مشخص کنید. یاداشت 

همۀ موارد، باعث تمرکِز تفکر و برنامه ریزی می شود.

اینتکنیکهایذهنیبرایتیمنیزمفیدهستند
تمرین هایی که در باال به آن ها اشاره شد، عالوه بر افراد برای تیم ها نیز مفید هستند. 
تیم هایی که از فرایند ارزیابِی شخصی پیروی کرده و فهرستی از خواسته های خود 
تهیه می کنند، می توانند هویِت خود به عنوان یک گروه و مواردی که مایل اند به 
آن ها دست یابند را شفاف سازی کنند. اعضای تیم می توانند پیشاپیش این تمارین 

را اجرا کرده یا برای کمک به دیگر اعضای تیم، از آن ها استفاده کنند.
با تفکِر »موتر قرمز« سازگار شوند، سازمان سود زیادی کسب خواهد  اگر همه 
کرد. برای تغییر فرهنگ خود به شکلی مثبت، به همه یاد دهید که بر خواسته های 
خود تمرکز کنند، نه بر نگرانی ها و ترس ها. چنین تغییری بسیار انرژی بخش است.
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برگردان: بهار سرلک
بخش دوم و پایانی

صحبت از آزادانه پیاده کردِن احساسات مثل آب خوردن 
براي  آن هم  نیست ـ  آسان  هم  چنین  آن  انجام  اما  است، 
بود.  سخت  هم  خیلي خیلي  اتفاقًا  که  من  مثِل  تازه کاري 
براي شروعي تازه، اول باید از بستۀ کاغذها و خودنویسم 
خالص مي شدم. تا وقتي آن ها جلِو چشمم بودند، حسی 
که بهم دست مي داد، شبه »ادبیات« بود. در آن زمان، ماشین 
تحریر اولیوتي ام را از کمد/الماری بیرون آوردم. بعد براي 
تجربه هم که شده، تصمیم گرفتم ورودي رمانم را به زبان 
انگلیسي بنویسم. فکر کردم: »حاال که مي خواهم همه چیز را 

امتحان کنم، چرا انگلیسي نوشتن را امتحان نکنم؟« 
تعریفي  چندان  انگلیسي ام  نگارش  که  بگویم  نیست  الزم 
و  بود  محدود  خیلي  انگلیسي ام  لغات  دایرۀ  نداشت. 
ساده  جمله هاي  مي توانستم  فقط  همین طور صرف ونحوم. 
و  پیچیده  ایده هاي  هرچند  این که،  یعني  بنویسم.  کوتاه  و 
کنم  نمي توانستم  سعي  حتا  اما  مي رسید  ذهنم  به  متفاوتي 
آن ها را همان طور که در ذهنم جرقه مي زنند، بنویسم. باید 
نوشتنم خیلي ساده باشد، ایده هایم را به شیوه یي قابل درک 
مي نوشتم، توصیف ها از توضیحات محروم بودند، جمله ها 
پُر کردن مخزني  براي  را  داشتند و همه چیز  ُفرمي فشرده 
محدود تدارک دیده بودم. نتیجه، نثري خشن و بي ثمر بود. 
همین طور که دست و پا مي زدم به این شیوه بنویسم، کم کم 

نوشته ام لحني مشخص به خود گرفت. 
اما چون من در جاپان به دنیا آمده  و بزرگ شده ام، طبیعي 
ساختارهاي  و  واژه ها  از  پُر  نوشتاري ام  ساختار  که  است 
مثل  بود  شده  نوشته ام  باشد.  جاپاني  زبان  صرف ونحوي 
طویله یي پر از گاو و گوسفند. وقتي سعي مي کردم افکار و 
احساساتم را با کلمات توصیف کنم، جانوران داخل طویله 
نوشتاري ام  اسلوب  و  قاعده  و  مي انداختند  راه  سروصدا 
تمام  با  خارجي  زباني  به  نوشتن  اما  مي ریخت.  هم  در 
محدودیت هایي که دارد، این مانع را از سر راه برمي دارد. 
همچنین انگلیسي نوشتن باعث شد بفهمم با دایرۀ واژه گان 
محدود و صرف ونحِو کم وقتي کلمه ها را به شکلي موثر و 
با مهارت ترکیب کنم، مي توانم افکار و احساساِت خود را 
پیاده سازم. خالصه این که، یاد گرفتم احتیاجي به کلمات 
زحمت  به  را  خودم  نیست  الزم  و  نیست  سلمبه  قلمبه 
بیندازم و از اصطالحات دهان پُرکن استفاده کنم تا روي 

مخاطب تأثیرگذار باشم. 
متعدد  رمان هاي  کریستف«  »آگوتا  فهمیدم  بعدها، 
مشابه  تأثیري  که  کرده  خلق  سبکي  به  را  خارق العاده  اش 
و سال ۱۹۵۶ طي  بود  مجارستاني  کریستف  است.  داشته 
قیامي در میهنش به نوشاتل سوییس فرار کرد. او مجبور شد 
فرانسوي یاد بگیرد. اما حین یادگیري زبان خارجي موفق به 
پیشرفت در سبکش شد؛ او سبکي جدید و خاص خود را 
معرفي کرد. این سبک حاوي لحني باوقار بود که اساسش 
و  رک وراست  و  بي ابهام  بیاني  طرز  کوتاه،  جمله هاي  بر 
توصیف هایي مناسب و آزاد از هرگونه عقده هاي احساسي 
بنا نهاده شده بود. رمان هاي کریستف، لباسي رازآمیز به تن 
کرده بودند که همین خبر از مسایل مهمي مي داد که پشت 
ظاهر داستان پنهان شده اند. یادم است نخستین بار که اثرش 
را خواندم، به نوعي حس نوستالژي بهم دست داد. کاماًل 
هم اتفاقي بود که نخستین رمان او »دفتر یادداشت«، سال 
۱۹۸۶ منتشر شد، یعني هفت سال پس از انتشار »به آواز 

باد گوش بسپار.« 
حاال که تأثیر نادر نوشتن به زباني خارجي را کشف کرده 
بودم و توانستم لحني خالق کسب کنم که مخصوص خودم 
بود، ماشین تحریر اولیوتي ام را دوباره در الماری گذاشتم 
و سراغ دستۀ کاغذها و خودنویسم رفتم. سپس نشستم و 
بودم،  نوشته  انگلیسي  به  را که  بیشتر  یا  حدود یک فصل 
کلمۀ  دادن«  »کوچ  شاید  کردم«. خب،  »ترجمه  جاپاني  به 
دقیق تري باشد، چون ترجمه ام، ترجمۀ تحت اللفظي مستقیم 
پدیدار  جاپاني جدیدي  سبک  ناگزیر  روند،  این  در  نبود. 
کشفش  خودم  که  سبکي  بود.  خودم  مال  که  سبکي  شد؛ 
کرده بودم. فکر کردم: »حاال فهمیدم چه کار کنم. این طوري 
باید نوشت.« وقتي همه چیز دستگیرم شد، لحظه یي بود که 

همه چیز وضوح و روشني یافت. 
است.«  شده  ترجمه  آثار  مثل  »آثارت  مي گویند:  بعضي ها 
وقتي  اما  مي کند،  به در  خود  از  را  من  گفته  این  صراحِت 
از  و  زده  به هدف  اثرم  از یک طرف  فکر مي کنم مي بینم 
کند.  بیان  را  مقصود خود  نتوانسته  اصاًل  اثرم  دیگر  طرف 
از آن جایي که ابتداي نخستین رمانم کاماًل »ترجمه«یي بود، 
این اظهارنظر که »مثل ترجمه است« کاماًل اشتباه نبود اما 
مي شود این موضوع را به روند نوشتنم ربط داد. نوشتن به 
چیزي  جاپاني،  به  آن  »ترجمه«ی  سپس  و  انگلیسي  زبان 
کمتر از خلق سبک سادۀ »خنثا« نداشت؛ سبکي که اجازۀ 
ُفرم  یک  نداشتم  دوست  مي داد.  من  به  را  آزادانه  حرکت 
جاپانِي آبکي خلق کنم. براي این که لحن طبیعي خودم را 
بنویسم، مي خواستم سبکي جاپاني خلق کنم که تا آن جایي 
که ممکن است، از زبان ادبي جا افتادۀ جاپاني فاصله داشته 
باشد. این هدف به اقدامات ناگریز احتیاج داشت. شاید با 

را  جاپاني  زبان  زمان،  آن  در  کنم؛  این حرف خطر  گفتن 
بیشتر از یک ابزار کاربردي نمي دیدم. 

برخي از منتقدانم این کارم را هتاکي تهدید آمیزي به زبان 
که  سرسختي یي  دارد؛  دشواري  زبان  مي دانستند.  ملي مان 
به ذات  قائم   پشتیباني مي کند.  از آن  این ملت  بلند  تاریخ 
بودن زبان، با تهدید از بین نمي رود و آسیب نمي بیند، حتا 
اگر تهدیدي خشن باشد. حق مسلم نویسنده است که از 
امکانات زباني به هر شیوه یي که دلش مي خواهد بهره ببرد. 
بدون چنین روحیۀ ماجراجویانه یي، هرگز متني جدید خلق 
فرق  »تانیزاکي«  با  من  جاپاني  نوشتار  سبک  شد.  نخواهد 
دارد، با »کاواباتا« هم همین طور. خیلي عادي است. باالخره، 
من آدم دیگري هستم، نویسنده یي مستقل به نام »هاروکي 

موراکامي«. 
ادبي  مجلۀ  که سردبیر  بود  بهار  فصل  آفتابِي  یکشنبۀ  روز 
»گونزو« به من زنگ زد و گفت داستان »به آواز باد گوش 
نویسنده گان  جایزۀ  نامزدهاي  نهایي  فهرست  به  بسپار« 
افتتاحیه  مسابقۀ  از  سال  یک  تقریبًا  است.  یافته  راه  نوقلم 

فصل در استادیوم جینگو مي گذشت و من 30 ساله شده 
بودم. ساعت دور و بر یازده صبح بود اما من هنوز خواب 
خواب بودم، چون تا نیمه هاي شب کار کرده بودم. کورمال 
خبر  روحمم  اول  اما  برداشتم،  را  تلیفون  گوشي  کورمال 
راستش  مي گوید.  و چه  آن طرف خط کي هست  نداشت 
آواز  »به  داستان  بود  رفته  یادم  پاک  موقع  آن  بخواهید،  را 
باد گوش بسپار« را براي مجلۀ گونزو فرستادم. تا نوشتن 
بودم،  کرده  تقدیم شان  را  آن  دو دستي  شد،  تمام  داستانم 
چون اشتیاق نوشتنم به کل از بین رفته بود. شاید بهتر است 
بگویم نوشتنش نوعي دفاع بود - این داستان را مثل آب 
خوردن نوشته بودم یعني همان طور که به ذهنم رسیده بود 
- پس اصاًل فکرش را هم نمي کردم داستانم نامزد بشود. 
در واقع، تنها نسخۀ داستان را براي آن ها فرستاده بودم. اگر 
داستانم را انتخاب نمي کردند، احتماالً براي همیشه نیست 
پس  را  شده  رد   داستان هاي  گونزو  مي شد)مجلۀ  نابود  و 
نمي فرستاد(. و البته به احتمال خیلي زیاد من هرگز رماني 

دیگر نمي نوشتم. زنده گي خیلي عجیب وغریب است. 
سردبیر گفت این فهرست پنج نامزد نهایي دارد که من هم 
جزوشان هستم. غافل گیر شده بودم، اما خیلي خواب آلود 
هم بودم؛ بنابراین واقعیت آن چه اتفاق افتاده بود را درست 
را  صورتم  آمدم،  پایین  تخت  روي  از  نمي کردم.  درک 

بیرون  همسرم  با  پیاده روي  براي  و  پوشیدم  لباس  شستم، 
رد  محل  ابتدایي  مدرسۀ  جلِو  از  که  وقتي  درست  رفتم. 
مي شدیم، دیدم کبوتر وحشي یي در بوته ها قایم شده است. 
انگار  که  دیدم  برداشتم،  بوته ها  میان  از  را  کبوتر  وقتي 
بسته شده  پایش  به  فلزي  بالش شکسته است. پالک  یک 
نزدیک ترین  به  و  گرفتم  دستم  در  به آرامي  را  کبوتر  بود. 
ایستگاه پولیس آئویاما - اموته ساندو رفتیم. همین طور که 
در پیاده روي خیابان هاي هاراجوکو راه مي رفتم، گرمي بدن 
مي لرزد.  کردم  احساس  کرد.  نفوذ  دستم  به  زخمي  کبوتر 
آن یکشنبه هوا صاف و تمیز بود و درخت ها، ساختمان ها 
و ویترین مغازه ها زیر نور خورشید بهاري مي درخشیدند. 
همان موقع بود که فکري در ذهنم جرقه زد. جایزه را من 
تا رمان نویسي شوم که از  مي بردم و  آن قدر پیش مي رفتم 
ایستادن در قلۀ موفقیت لذت مي برد. مي دانم خیالي واهي 
اتفاق  این  بودم  مطمین  لحظه  آن  در  اما  بود  گستاخانه  و 
افتاد. کاماًل مطمین بودم. این خیال فرضي نبود و  خواهد 

کاماًل حسي و ادراکي بود.

»پینبال،  یعني  بسپار«  گوش  باد  آواز  »به  دنبالۀ  بعد  سال 
۱۹۷3« را نوشتم. هنوز بار جازم را داشتم، این بدین معني 
است که داستان »پینبال، ۱۹۷3« را هم نیمه هاي شب پشت 
کمي  و  عشق  با  را  داستان  این  نوشتم.  آشپزخانه ام  میز 
شرمنده گي نوشتم و این دو داستان نخستینم را رمان هاي 
میز آشپزخانه یي مي نامم. بعد از اتمام رمان »پینبال، ۱۹۷3« 
بود که تصمیم گرفتم نویسنده یي تمام وقت شوم و کار و 
رمان  نخستین  نوشتن  پاي  فوراً  واگذار کردم.  را  کاسبي ام 
تمام وقتم »تعقیب گوسفند وحشي« نشستم؛ داستاني که آن 

را آغاز حرفۀ رمان نویسي ام مي دانم. 
با این حال، دو داستان کوتاه اولم نقشي مهم در دستاوردم 
بازي کردند. هیچ چیز جاي آن ها را نمي گیرد، مثل دوستاني 
اما  برسیم،  هم  به  دوباره  نمي شود  انگار  هستند.  قدیمي 
هرگز دوستي ام با آن ها را فراموش نمي کنم. آن ها حضوري 
باعث  آن ها  داشتند.  زنده گي ام  در  ارزشمند  و  اساسي 

دلگرمي ام شدند و مرا به ادامۀ راه تشویق کردند.
هنوز با وضوحي تمام و کمال مي توانم  آن چیزي را که 30 
استادیوم  بازي  زمین  حفاظ  پشت  چمن  روي  پیش  سال 
جینگو به دستانم فرود آمد، احساس کنم و هنوز گرمي بدِن 
ابتدایي  نزدیک مدرسۀ  بعد  بهار سال  که  را  کبوتر زخمي 
بیاورم.  خاطر  به  بودم،  گرفته  دستم  دو  همان  با  سنداگایا 

وقتي فکر مي کنم معناي نوشتن رمان چیست، همیشه این 
دو احساس را به خاطر مي آورم. این خاطره هاي ملموس به 
من یاد دادند به وجودي که در درونم است، ایمان بیاورم 
و به رویاپردازي و دورنماهاي پیشکشش بپردازم. چه قدر 
خارق العاده است که تا به امروز این احساسات در درونم 

جاي دارند. 
****

موراکامیدریکنگاه
جاپان  کیوتوی  شهر  در   ۱۹۴۹ سال  موراکامي«  »هاروکي 
به دنیا آمد. موراکامي پس از انتشار نخستین رمانش در سال 
۱۹۷۹، کافه- موسیقي خود را که با همسرش مي گرداند، 
داد.  اختصاص  نوشتن  به  را  خود  وقت  تمام  و  فروخت 
سال ۱۹۸۵ با نگارش رمان رویاگونه »سرزمین عجایب و 
آثارش را به حد  پایان جهان« عناصر جادویي موجود در 
اعال رساند. موراکامي با انتشار داستان نوستالژیک »جنگل 
نروژي« در سال ۱۹۸۷ خود را رمان نویسي َقَدر در جهان 
معرفي کرد. این رمان در جاپان میلیون ها نسخه فروش کرد 
موراکامي  شد.  شناخته  وطنش  ادبي  ابرستارۀ  موراکامي  و 
در رمان »سرگذشت پرندۀ کوکي« )۱۹۹۵( عناصر رئال را 
المان هاي خشونت جسمي  از  و  آمیخت  درهم  فانتزي  با 
هوشیاري  از  کوکي«  پرندۀ  »سرگذشت  کرد.  استفاده  نیز 
به  قبلِي او بهره مي برد و  آثار  به  اجتماعي بیشتري نسبت 
سروکار  »مانچوکوئو«  شهر  جنگي  خشونت هاي  با  نوعي 
دارد. موراکامي که تا این زمان به آسیب ها و صدمات فردي 
مهم ترین  از  یکي  را  آسیب هاي جمعي  بروز  مي پرداخت، 

درون مایه هاي آثارش کرد.
موراکامي سال ۱۹۹۱ براي تدریس در دانشگاه پرینستون به 
امریکا مهاجرت کرد؛ اما پس از بازگشت از این کشور در 
سال ۲00۱، موضع »گوشه گیرانه«اش به موضعي »متعهدانه« 
تغییر یافت. موراکامي پس از به پایان رساندن »سرگذشت 
پرندۀ کوکي« به جاپان بازگشت تا با عواقب زمین لرزه کوبه 
و حادثۀ حمله با گاز سارین در مترو توکیو دست و پنجه 
نرم کند. سپس در نخستین کتاب غیرداستاني اش »زیرزمین« 
و مجموعه داستان کوتاه »بعد از زمین لرزه«، نگاهي به این 
فرد  تاریک  فضاي  در  کتاب هایش  نخستین  کرد.  حوادث 
شکل مي گیرد اما آثار بعدِي او به تاریکي دروِن جامعه و 
تاریخ قدم مي گذارد. رمان »دلدار اسپاتنیک« سال ۱۹۹۹ و 
»کافکا در کرانه« سال ۲00۲ منتشر شدند. »جان آپدایک« 
نویسندۀ نامي امریکا در ستایش رمان سوررئال »کافکا در 
کرانه« مي گوید: »کتابي خواندني که با قدرت ماورایي اش 
از  »پس  رمان هاي  مي کند.«  خود  درگیر  را  خواننده  ذهن 
تاریکي« )۲00۴(، »آي کیو ۸۴« )۲0۱0( و »سوکورو تازاکي 

بي رنگ و سال هاي زیارتش« )۲0۱3( منتشر شدند. 
هاروکي موراکامي عالوه بر جوایز و افتخاراتي که در کشور 
خود به دست آورده، در سطح بین المللي نیز مورد تقدیر 
داستان  »بین المللي  جایزۀ  که  است  گرفته  قرار  تحسین  و 
کوتاه فرانک اوکانر« و جایزۀ »جهان فانتزي« از آن جمله اند. 
فیتزجرالد«،  اسکات  »اف.  از  را  آثاري  موراکامي  همچنین 
»ریموند کارور«، »ترومن کاپوتي«، »جان ایروینگ« به زبان 

جاپاني ترجمه کرده است. 

توصیفمیزکارِنویسندهاززبانخودش
وقتي از دفترهاي انتشارات ناپ در نیویورک دیدن مي کردم، 
این چوق الف را »سوني مهتا« )سردبیر این انتشارات( به من 
هدیه کرد. خیلي به دردبخور است و همیشه از آن استفاده 

مي کنم. 
پیـالۀ قهوه یي یی که هر روز از آن استفاده مي کنم، یادگاري 
از سفرم به سویس. طرح ساده اش را دوست دارم،  است 

قرمز و خیره کننده )همه جا هم پیدا مي شود!(
سوغات  گذاشتم،  مطالعه ام  چراغ  پاي  که  اشیایي  این 
سفرهایم به شهرهاي مختلف است. پاي چوبي که عنکبوتي 
روي آن نقش بسته را از شهر الئوس، آن سنگ مرمر که 
رویش زنبوري نشسته از اسکاندیناوي و قوطي بادام زمیني 

را از... ممم... ببخشید، یادم رفته است. 
با مداد نوشتن را خیلي دوست دارم، البته نوِک مداد همیشه 
باید خوب تراشیده شده باشد. این مدادها را از فروشگاه 
بزرگي در امریکا خریدم. طرح هاي روي جامدادي ها همان 
طرح هاي روي آلبوم هاي »مایلز دیویس« )موسیقیدان سبک 
این جا مدادي ها  Cookin« و »Relaxin« است.  جاز(، » 
را براي این که مشتري خوبي بودم، از فروشگاه موسیقي یي 

هدیه گرفتم. 
عروسک کوچِک روي میزم »یاشیمورو«رایان »اوگاوا« که 
است.  »یاکولت سوالوز«  مورد عالقه ام  بیس بال  تیم  ستارۀ 
اسم مستعار او »رایان« اشاره یي به »نوالن رایان« )بازیکن 
بیس بال امریکایي( دارد، چون یاشیمورو براي پرتاب توپ 

پایش را مثل رایان بلند کرده است.
دارم؛  گرامافون  صفحۀ  هزار   ۱0 حدود  )قفسه ها( 
گرامافونم  صفحه هاي  بیشتر  نشمردم.  را  سي دي هایم 
موسیقي جاز هستند. معموالً وقتي کار مي کنم، به موسیقي 

گوش مي دهم.

شدم نويسنده  چه گونه 
 به روايِت هاروكي موراكامي
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ناجیه نوری   
هدف انتقال والیت از پلخمری به بغالن 
و  کندز  والیت  دوبارۀ  سقوط  مرکزی، 

والیات همجوار آن می باشد.
شماری از نماینده گان مجلس با انتقاد از 
کسانی که مسألۀ انتقال والیت از پلخمری 
کردند،  مطرح  را  مرکزی  بغالن  به 
بغالن  در  که  در حال حاضر  می گویند: 
انتقال والیت  جنگ جریان دارد، مسأله 
اصلی  هدف  بنابراین  می شود؛  مطرح 
پنهان نگهداشتن گسترش نفوذ طالبان در 

این والیت است.
به گفته آنان، چون نفوذ طالبان از بغالن 
مرکزی و بغالن کهنه شروع شده و تا به 
قلعۀ ذال و امام صاحب و دشت ارچی 
پنهان  اصلی  هدف  بنابراین  می رسد، 
نگهداشتن نفوذ طالبان در بغالن و سقوط 

کندز است.
شماری از مردم والیت بغالن روز جمعه، 
احتمال  به  اعتراض  در  )بهمن(،  دلو   ۹
به  پلخمری  از  والیت  این  مرکز  انتقال 
ولسوالی بغالن مرکزی تظاهرات کردند.

مقامات  از  برخی  مظاهره کننده گان 
و  نظم  زدن  برهم  به  متهم  را  حکومتی 
امنیت در بغالن کرده و گفته اند که این 
پلخمری  از  انتقال والیت  بهانه  به  افراد 
و  فعالیت  می خواهند  مرکزی  بغالن  به 

گسترش نفوذ طالبان را پنهان کنند.
و اما چند ماه پیش، والیت بغالن شاهد 
تظاهرات متفاوتی بود. در آن تظاهرات 
خواستار  مرکزی  بغالن  ولسوالی  مردم 
انتقال مرکز والیت بغالن از پلخمری به 

این ولسوالی شده بودند.
را  هیاتی  مسأله  حل  برای  حکومت 
مسأله  این  تا  بود  فرستاده  بغالن  به 
آن  مخالفان  و  موافقان  با  ارزیابی،  را 
گفت وگو و نتیجه را با حکومت شریک 

کند.
مسأله  این  از  روز  که چند  اکنون  اما  و 
می گذرد و این هیأت به کابل بازگشته، 
ارایه  دولت  به  را  گزارش شان  هنوز 

نکردند.
بغالن  به  شده  فرستاده  هیأت  رییس 
تکمیل  گزارش  زمانی که  تا  می گوید: 
ارایه  رییس جمهور  به  را  آن  و  نشود 
با رسانه ها  نکنیم، در مورد جزییات آن 

صحبت نخواهیم کرد.
به گفته او: گزارش تا روز پنجشنبه آماده 

و به رییس جمهور تقدیم خواهد شد.
عبدالغیاث وردک رییس هیات فرستاده 
شده به بغالن به روزنامه ماندگار گفت: 
روی  دیروز(   ( امروز  هیات  اعضای 
ما جریان  بررسی  کار کردند  و  گزارش 

دارد؛ بنابراین هرزمانیکه گزارش ما کامل 
تقدیم  رییس جمهور  به  را  آن  و  شده 
شریک  رسانه ها  با  را  آن  سپس  کردیم، 

می کنیم.
نماینده  مهدی  محی الدین  داکتر  اما 
می گوید: هدف  مجلس  در  بغالن  مردم 
اصلی انتقال والیت از پلخمری به بغالن 
کندز  والیت  دوبارۀ  سقوط  مرکزی، 

است.
به باور داکترمهدی، چون نفوذ طالبان از 
بغالن مرکزی و بغالن کهنه شروع شده 
امام  امو و  قلعه ذال، سواحل رود  به  تا 
صاحب تا دشت ارچی می رسد، بنابراین 

هدف سقوط کندز است.
شعار  کسانیکه  اصلی  هدف  افزود:  وی 
بغالن  به  پلخمری  از  والیت  انتقال 
مرکزی را راه اندازی کردند، سقوط بغالن 
و والیات همجوار به دست طالبان است.
به گفته این نماینده مردم بغالن: چندی 
و  رفت  رییس جمهور  نزد  هیأتی  قبل 
وانمود کردند که در بغالن طالبان حضور 
نیازی  و  است  برقرار  امنیت  و  ندارد 
خوشبختانه  که  نمی باشد  عملیات  به 
گوش  آنان  حرف های  به  رییس جمهور 
نداد؛ اما اکنون همین حلقه مسألۀ انتقال 

والیت را مطرح کردند.
از  یکی  کرد:  تاکید  مهدی  داکتر 
پلخمری  از  والیت  انتقال  عالقمندان 
آقای  مرکزی، وزیر سرحدات  بغالن  به 
مورد  در  پیش  چندی  که  است  منگل 
و  زد  ننگین  معامله  به  دندغوری دست 
حاکمیت  از  را  والیت  این  بخش  یک 

دولت خارج کرد.
محسنی  اعظیم  محمد  حال،  این  با 
مجلس  در  بغالن  مردم  دیگر  نمایندۀ 
گفت: افرادی در درون نظام وجود دارند 
که برای گسترش نفوذ طالبان در والیت 
دلیل،  همین  به  و  می کنند  کار  بغالن 

مسأله انتقال والیت را مطرح می کردند.
در  که  فعلی  در شرایط  کرد:  تاکید  وی 
برای  باید  و  دارد  جریان  جنگ  بغالن 
مسأله  گیرد،  مهار جنگ تالش صورت 
بنابراین  می شود؛  مطرح  والیت  انتقال 
هدف اصلی نفوذ و گسترش طالبان در 

این والیت است.
والیت  انتقال  مسأله  محسنی:  گفته  به 
بغالن  بیرون  از  درصد   ۹0 پلخمری  از 
درون  افرادی  و  می شود  سازمان دهی 
نظام اند که با راه اندازی چنین برنامه ها 
در صدد گسترش نفوذ طالبان در بغالن 

والیات همجوار آن اند.
حق  بغالن  مردم  خود  فقط  گفت:  او 
والیت  مرکز  که  بگیرند  تصمیم  دارند 

شان در کدام قسمت قرار داشته باشد؛ اما 
اگر دولت بدون مشورۀ مردم اقدام کند، 
بدون شک مردم بغالن ساکت نخواهند 

نشست. 
ولسوال  علمیار  عزیزاهلل  حال،  این  با 
موجودیت  بغالن،  والیت  برفک  و  تاله 
پلخمری  شهر  در  بغالن  والیت  مرکز 
بین  در  توازن  آمدن  وجود  به  باعث  را 
دانسته  این والیت  اداری  چهارده واحد 
به  پلخمری  از  والیت  انتقال  می گوید: 
این  رفتن  بین  از  باعث  مرکزی  بغالن 

توازن می شود.
وی تاکید کرد: بیشتر از ۹0 درصد نفوس 
والیت بغالن نه تنها موافق به انتقال آن 
نیست بلکه برای جلوگیری از این عمل 
هر نوع اقدام قانونی و مشروع را روی 

دست خواهند گرفت.
به گفته او:  دولت نباید خواست اکثریت 
مطلق باشنده های این والیت را نا دیده 
تعدادی  خوشنودی  خاطر  به  و  گرفته 
و  ندارد  اجتماعی  پایگاه  که  افراد  از 
مرکز  انتقال  از  استفاده  با  می خواهند 
خود  مرکزی  بغالن  ولسوالی  به  والیت 

را در بین مردم مطرح بسازند تن دهد.
علمیار، دلیل انتقال مرکز والیت از شهر 
را  مرکزی  بغالن  ولسوالی  به  پلخمری 
تعصبات قومی دانسته گفت: مردم بغالن 
مبارزه  و  شان  حقوق  از  دفاع  خاطر  به 
قانونی  و  ممکن  راه  هر  از  تعصبات  با 
استفاده کرده و مانع چنین اقدامات تک 

قومی خواهند شد.
شورای  عضو  یک  حال،  همین  در 
والیتی بغالن می گوید: دست هایی بیرون 
این  نظم  زدن  برهم  صدد  در  بغالن  از 
از  والیت  انتقال  بهانه  به  و  اند  والیت 
و  فعالیت  می خواهند  پلخمری  شهر 

گسترش نفوذ طالبان را پنهان کنند.
والیت  شورای  نماینده  این  گفته  به 
از  والیت  انتقال  جای  به  دولت  بغالن: 
پلخمری به وضعیت امنیتی توجه کند که 
هر روز بدتر می شود و این والیت را تا 

آستانه سقوط پیش برده است.
شود  گرفته  نامش  نمی خواهد  که  او 
می گوید: هرروز ما شاهد گسترش نفوذ 
طالبان استیم و هر روز وضعیت امنیتی 
جای  به  دولت  اما  می شود،  وخیم تر 
فکر  به  امنیتی  وضعیت  به  رسیده گی 

انتقال والیت است.
از  انتقاد  با  والیتی  شورای  نماینده  این 
حکومت گفت: ما به هیچ عنوان اجازه 
نخواهیم داد که برخالف خواست مردم، 
در  طالبان  منافع  تامین  برای  شماری 

چنین شرایطی والیت را انتقال دهند.
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تخریب  می گویند،  برشنا  شرکت  مسؤوالن 
پایه یی که برق وارداتی ترکمنستان را به کابل 
منتقل می کرد، تاوان زیادی به این اداره وارد 

کرده است.
هر  تولید  برای  اکنون  که  می گویند  آن ها 
در  افغانی هزینه می کنند؛  برق، 3۲  کیلووات 
حالی که شهروندان بابت هر کیلووات فقط ۲ 

افغانی می پردازند.
رسانه های  بخش  مسؤول  توحیدی،  وحیداهلل 
روشنایی  برای  که  می گوید  شرکت  این 
پایۀ  بازسازی  زمان  تا  شهروندان  خانه های 
برق  تولید  حرارتی  منابع  از  تخریب شده 
استفاده می کنند که هر شب ۵۵ هزار لیتر نفت 

مصرف دارند.
به نقل از منابع حکومتی، گروه طالبان پنج روز 
امنیتی  نیروهای  با  درگیری  جریان  در  پیش 
یکی از پایه های برق را در منطقه یی موسوم به 
دند شهاب الدین والیت بغالن منفجر کردند. 
کرده  ادعا  اعالمیه یی  انتشار  با  گروه  این  اما 
توپ های  اصابت  نتیجۀ  در  پایه  این  که  اند 

شلیک شده از سوی نیروهای امنیتی تخریب 
شده است.

تنها  شبانه روز  هر  در  اکنون  کابل  شهروندان 
چهار ساعت برق دارند.

گذشته  هفتۀ  پنج شنبه  روز  امنیتی  مقام های 
کنترل  در  را  پایه  محل  آن ها  که  بودند  گفته 
از  بعدازظهر آن جا را  تا ساعت یک  دارند و 
مقام های  می کنند.  پاک کاری  ماین ها  وجود 
شرکت برشنا نیز گفته بودند که آن ها شش تا 

هشت ساعت پایه را بازسازی می کنند.
اما اکنون مقام های شرکت برشنا می گویند که 
در محل پایۀ تخریب شده جنگ جریان دارد و 
نیروهای امنیتی تاکنون به آن ها اجازۀ ورود به 

محل را نداده اند.
نیروهای امنیتی عملیاتی را زیر نام »خورشید 
و  انداخته  راه  به  بغالن  غوری  دند  در   »۲0
ستاد  معاون  مراد،  مرادعلی  جنرال  گفتۀ  به 
در  عملیات،  این  فرمانده  و  ارتش  مشترک 
این درگیری تاکنون 3۷ طالب کشته و ۲۱ تن 

دیگر زخمی شده اند.

افغانستان  ساختمانی  شرکت های  اتحادیۀ 
امریکا  کننده  کمک  نهادهای  که  کرده  اعالم 
اعالم کرده که در سال ۲0۱۶ یک میلیارد دالر 
هزینه  افغانستان  ساختمانی  بخش  برای  را 

خواهند کرد.
شرکت های  اتحادیه  رییس  یاسین،  نعیم 
دلو)بهمن(   ۱۱ دیروز،  افغانستان  ساختمانی 
در یک نشست خبری در کابل گفت که این 
نهادها تا سال ۲0۲0 میالدی بیش از ۵ میلیارد 

دالر در بخش ساختمانی هزینه خواهند کرد.
المللی  بین  توسعه ای  اداره  او  گفته  به 
ارتش  مهندسی  بخش   ،)USAID(امریکا
سایر  و  کابل  در  کشور  این  سفارت  امریکا، 
بودجه  افغانستان  در  فعال  امریکایی  نهادهای 

متذکره را فراهم خواهند کرد.
آقای یاسین گفت که از مجموع این ۵ میلیارد 
دالر یک میلیارد دالر در سال ۲0۱۶ در بخش 

ساختمانی به مصرف خواهد رسید.
او گفت که این بودجه ۵ میلیارد دالری بیشتر 
مراکز  نظامی،  واحدهای  ساخت  بخش  در 
و  افغانستان  امنیتی  نیروهای  برای  آموزشی 

موارد مشابه به مصرف خواهد رسید.

میزان  شدن  روشن  با  که  گفت  یاسین  آقای 
افغانستان،  ساختمانی  بخش  به  امریکا  کمک 
انتظار می رود که سال ۲0۱۶ سال پر از اُمید 

باشد.
 ۲0۱۴ سال  در  افغانستان  ساختمانی  بخش 
و  انتخابات  برگزاری  دلیل  به   ۲0۱۵ سال  و 
مشکالت سیاسی با چالش و رکود مواجه بود 
که اکنون رییس اتحادیه شرکتهای ساختمانی 
امیدوار است که این بخش بعد از این رکود 

دوباره رونق گیرد.
قبل از این نیز اداره حمایت از سرمایه گذاری 
در افغانستان، آیسا، اعالم کرده بود که سرمایه 
گذاری از سال ۲0۱۱ تاکنون سیر نزولی داشته 
و در سال جاری نیز 30 درصد کاهش یافته 
بخش  در  کاهش  بیشترین  نهاد  این  گفته  به 
ساختمان است که در سال ۲0۱۴ حدود ۲00 
میلیون بود و در سال۲0۱۵ به ۸3 میلیون دالر 

کاهش یافته که ۵۸ کاهش را نشان می دهد.
و  سیاسی  ثبات  عدم  مسوولین  گفته  به 
اقتصادی و ابهام اوضاع اقتصادی و سیاسی در 
افغانستان باعث شده که میزان سرمایه گذاران 

رو به کاهش باشند.

نماینده گان بغالن:

هدف انتقاِل مرکز والیت
 سقوط بغالن وکندز است
هیأت روز پنجشنبه  گزارش شان را به رییس جمهور تسلیم می كنند

تخریب پایۀ برق
 و تاوان سنگین »برشنا«

امریکا یک میلیارد دالر به بخش 
ساختمانی افغانستان کمک می کند
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ورزش

دبیرُکل سازمان ملل در سخنرانی خود در جمع سران اتحادیۀ افریقا، نسبت به 
بدرفتاری صلح بانان سازمان ملل ابراز تأسف کرد.

بان کی مون افزود: سازمان ملل در مورد اقدامات صلح بانان در پایمال کردن 
حقوق افراد آسیب پذیر، شرم سار و بیم ناک است.

پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داد بود که »آنتونی بانبری«، دستیار دبیرُکل 
سازمان ملل در زمینۀ پشتیبانی میدانی، روز جمعه مسألۀ آزار و اذیت کودکان، 
به ویژه از سوی افرادی که با عنوان برقراری صلح در افریقای مرکزی مستقر 

شده اند را غیرقابل تصور توصیف کرد.
او گفت: سازمان ملل همه توان خود را برای کمک به قربانیان این رفتارها به 

کار می گیرد و تالش می کند تا عدالت و انصاف را در مورد آن ها اجرا کند.
روپرت کلویل، سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل نیز در این باره به خبرنگاران 
گفت: آن چه کاماًل واضح است، این که چنین رفتارهایی در جمهوری افریقای 

مرکزی شایع بوده است.
افریقای  جمهوری  در  مهمی  نقش  صلح بان  نیروهای  همه  داشت:  اظهار  او 
مرکزی ایفا کرده اند که نباید آن را نادیده گرفت، اما از طرف دیگر نمی توانیم 
از این واقعیت بگذریم که عده یی اندک از این نیروها مرتکب رفتاری هولناک 

شده اند.
ماه میالدی گذشته گزارش یک هیات مستقل، سازمان ملل و نهادهای وابسته 
را به سهل انگاری فاحش در بررسی مسألۀ آزار و اذیت جنسی کودکان توسط 
صلح بانان در سال های ۲0۱3 و ۲0۱۴ در جمهوری افریقای مرکزی متهم کرد.

باراک اوباما قرار است، چهارشنبۀ هفته جاری، نخستین دیدار خود از یک 
مسجد در امریکا را در دو دورۀ ریاست جمهوری داشته باشد، در حالی 
که اسالم هراسی در این کشور همچنان با انفعال مقام های دولت ایاالت 

متحده ادامه دارد.
کاخ سفید اعالم کرده: حضور رییس جمهوری امریکا در یک مسجد، در 
از راهبرد دولت برای ترویج بردباری مذهبی، در زمانی  راستای بخشی 
است که لفاظی های ضداسالمی با توجیه ارتباط با تروریسم در حال رشد 

است.
اسالمی  جامعۀ  مرکز  در  اوباما  است  قرار  شده،  اعالم  برنامۀ  براساس 
بالتیمور نزدیک واشنگتن حضور یاید که یکی از بزرگ ترین مراکز مذهبی 
مسلمانان در مرکز آتالنتیک است و هزاران نفر از مسلمانان امریکا برای 
فعال  آن  در  نیز  مذهبی  مدارس  و  می کنند  مراجعه  مکان  این  به  عبادت 

است.
دوستان،  مسلمانان  که  است  معتقد  اوباما  گفت:  همچنان  سفید  کاخ 
همکاران همسایه گان و قهرمانان ورزشی امریکا هستند و حتا لباس دفاع 

از کشور را به تن دارند.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که بسیاری از ایالت های امریکا اعالم 

کرده اند که از ورود مهاجران مسلمان به این مناطق جلوگیری می کنند.
افزون بر این، پیشتر »دونالد ترامپ« نامزد جنجالی جمهوری خواه امریکا 

اعالم کرد که باید جلوی ورود مسلمانان به این کشور را گرفت.
فشار  تحت  اقلیت های  از  همواره  و سرخ پوستان  سیاه پوستان  مسلمانان، 
در امریکا بوده اند که تحت سیاست های تبعیض نژادی قرار دارند و کاخ 
سفید تاکنون برای تغییر این وضعیت و پایان موج اسالم هراسی که توسط 

رسانه های این کشور دامن زده می شود، هیچ اقدامی نکرده اند.

هزار   ۱0 حدود  کرد:  تأکید  )یوروپل(  اروپا  پولیس  دفتر  ارشد  مقام  یک 
ناپدید  اکنون  شده اند،  اروپا  مرزهای  وارد  همراه  بدون  که  مهاجر  کودک 

هستند.
آمارهای یوروپل نشان می دهد که در سال ۲0۱۵ میالدی حدود ۲۷0 هزار 
کودک در بین مهاجرانی بوده اند که وارد مرزهای اروپا شده اند، ولی هزاران 
نفر از این کودکان که بدون همراه وارد کشورهای اروپایی شده اند، اکنون 

ناپدید هستند.
در  زیادی  نگرانی های  آمدن  وجود  به  موجِب  کودکان  این  سرنوشت 
کشورهای اروپایی شده و این احتمال وجود دارد که کودکان ناپدید شده 

در دام باندهای قاچاق انسان گرفتار شده باشند.
با  برایان دونالد، رییس دفتر پولیس اروپا، موسوم به یوروپل در مصاحبه 
هفته نامۀ آبزرور تأکید کرد: این مسأله غیر قابل توجیه نیست که بگوییم ما 
به دنبال یافتن ۱0 هزار کودک مهاجر هستیم. برخی از آن ها ممکن است نزد 
خانواده های خود رفته باشند، ولی واقعًا نمی دانیم آن ها حاال کجا هستند، 

چه کار می کنند و چه کسی پیش آن ها است.
او در ادامه افزود: بیش از پنج هزار کودک مهاجر در ایتالیا و حدود ۱000 

کودک نیز در سوید ناپدید شده اند.
شده  روبه رو  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  مهاجرت  بحران  بدترین  با  اروپا 
است. براساس آمارهای آژانس مرزی اروپا فرانتکس، بیش از ۱.۸3 میلیون 
نفر به صورت غیر قانونی در سال ۲0۱۵ میالدی وارد مرزهای اروپا شده اند.

سال  نوزده  کرکت  ملی  تیم 
کشور در مقابل سریالنکا باخت 

را پذیرفت .
کرکت  سخنگوی  هوتک،  فرید 
میان  بازی  گفت،  کشور  بورد 
سال  نوزده  کرکت  تیم های 
ادامۀ  در  سریالنکا  و  افغانستان 
نوزده  جهانی  جام  رقابت های 
صورت  بنگله دیش  منعقده  سال 
تیم  را  گرفت، نخست توپ زنی 
در  و  کرد  آغاز  سریالنکا  ملی 
چهل و نُه آور، یک صد و هشتا 

دو پنج دوش به تیم افغانستان هدف داد، تیم افغانستان در چهل و پنج آور 
و از دست دادن تمام بازیکنان، یک صد و پنجاه و یک دوش کرد و مغلوب 

تیم سریالنکا شد.
به گفتۀ هونک، قرار است تیم ملی نوزده سال کشور دربازی امروز )دوشنبه/۱۲ 

بهمن( در برابر تیم کانادا به میدان برود.
در سوی دیگر، زیمبابوی در برابر تیم الف کرکت افغانستان شکست خورد.

تیم الف کرکت کشور در نخستین بازِی پنجاه آوره، تیم زیمبابوی را شکست 
داد.

نخست  بازی  این  در  که  گفت  کشور  بورد  کرکت  هوتک، سخنگوی  فرید 
دادن  از دست  و  آور  پنجاه  در  و  کرد  آغاز  زیمبابوی  الف  تیم  را  توپ زنی 
هفت بازیکن، دو صد و هفتاد دوش را به تیم الف افغانستان هدف داده، تیم 
افغانستان هدف داده شده را در چهل و نُه آور و از دست دادن پنج بازیکن 

تکمیل کرده و برندۀ این بازی شد.
رقابت های پنجاه آوره کرکت میان تیم های الف افغانستان و زیمبابوی در هند 

راه اندازی شده است.

و  المپیک  برگزاری  هزینه های 
ماه   ۶ از  ریو   ۲0۱۶ پارالمپیک 
تقریبًا  افزایش  با  تاکنون  گذشته 
بوده  همراه  دالری  میلیون   ۱00

است.
برای  شده  گرفته  نظر  در  بودجۀ 
و  المپیک  بازی های  میزبانی 
ژانیرو،  و  ریود   ۲0۱۶ پارالمپیک 
با وجود کاهش آن که علنی نیز رخ 
یافته  افزایش  دالر  میلیون  معادل ۹۸.۶  یورو  میلیون  اگیست، ۹۱  ماه  از  داد، 

است.
این بودجه با کمک شهرداری، دولت محلی، دولت ملی و کمک های بخش 
خصوصی در نظر گرفته شده است. این مبلغ یک درصد نسبت به آن چه که 

در ماه اگیست پیش بینی شده بود، بیشتر است.
همچنین از مبلغ ۷.۱ میلیارد دالری که در سال ۲00۹ برای ساماندهی زیربنایی، 
ساخت و سازها و سایر مسایل پیش بینی شده بود، ۲۷ درصد افزایش هزینه 

صورت گرفته است.
همۀ این شرایط در حالی وجود دارد که برزیل بدترین رکورد اقتصادی خود 

در ۲۵ سال اخیر را تجربه می کند.

کنفدرسیون فوتبال آسیا روز ۲۶ فروردین ماه سال ۱3۹۵ را به عنوان زمان 
 ۲0۱۸ جهانی  جام  مقدماتی  رقابت های  نهایی  مرحلۀ  قرعهکشی  برگزاری 

روسیه اعالم کرد.
فدراسیون های عضو  به  ارسالی خود  نامۀ  در   AFC دبیرکل  ویندزور جان، 
کنفدراسیون فوتبال آسیا از زمان بندی برگزاری جلسات سه ماهه آیندۀ این 
کنفدراسیون خبر داد که در این میان، ۲۶ فروردین ۹۵ همزمان با برگزاری 
جلسۀ کمیتۀ مسابقات AFC، مراسم قرعه کشی مرحلۀ نهایی رقابت های جام 
جهانی ۲0۱۸ روسیه و همچنین جام ملت های آسیا ۲0۱۹ امارات به میزبانی 

کواالالمپور نیز برگزار خواهد شد.
تیم ملی فوتبال ایران در گروه D با تیم های هند، گوام، ترکمنستان و عمان در 
مرحلۀ مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲0۱۸ همگروه است و در حال حاضر، از 
شش مسابقۀ خود ۱۴ امتیاز کسب کرده و در صدر جدول این گروه قرار دارد.

ابراز تأسف بان کی مون نسبت به بدرفتاری 

صلحبانان سازمان ملل در آفریقا

اولین حضور اوباما در مسجدی
 در امریکا پس از 8سال

ناپدید شدن 1۰ هزار 
کودک مهاجر پس از ورود به اروپا

تیم ملی کرکت نوزده سال 
کشور به سریالنکا باخت

افزایش 1۰۰ میلیون دالری بودجۀ 

المپیک 2۰16 از ماه اگست

26 فروردین؛ قرعه کشی مرحلۀ نهایی 

رقابت های مقدماتی جام جهانی 2۰18 روسیه

محمد ناطقی

چهقدربازگشتجدیاست
جان سابکو، بازرس صاحب اعتبار امریکا در افغانستان 
گزارشی را به مقامات امریکا ارایه کرده؛ در این گزارش 
او به شدت نگران اوضاع امنیتی افغانستان است که مورد توجۀ حکومت 
امریکا قرار گرفته است. جنراالن امریکایی نیز تأکید دارند که حضور 
نیروهای  بازگشت  شوند.  حفظ  باید  افغانستان  در  امریکایی  سربازان 
امریکایی و حفظ آن ها در افغانستان، از موضوعات بسیار جدی در کاخ 

سفید و پنتاگون است.
به همین دلیل، تقریبًا مقامات امریکایی به این جمع بندی دست یافته اند 
که نیروهای ارتش برای مبارزه با طالبان و گروه داعش، در افغانستان 
باقی بماند. این خبر در ذات خود مورد استقبال و تأیید عموم قرار دارد 
و دلیل مسأله هم رفتار بی نهایت ظالمانه و ستم کارانۀ تروریست ها در 

افغانستان گفته شده است.
ادمین در کنار تهدیدات جدی تروریست ها، به یک عامل دیگری هم 
دیگر گروهای  داعش و  با  این که، روس ها درجنگ  آن  و  دارد  اشاره 
این  موفقیت های  و  پیشرفت ها  و  شده  میدان  وارد  عماًل  تروریستی 
می شود.  کشور  در  آن ها  از  دعوت  دل گرمی  مایۀ  سوریه،  در  کشور 
امریکا نمی خواهد خالای در افغانستان ایجاد شود که روس ها آن خال 
زمان های  برای  ناتو  که  دارد  باور  اطمینان خاطر  با  ادمین  کنند.  پُر  را 

زیادی در افغانستان خواهد ماند.
استدالل دیگری هم وجود دارد که پنتاگون به این باور است که طالبان 
و داعش اهل مصالحه و گفت وگو نیستند. حرف صلح گاه گاهی فقط 
از سوی وزارت خارجۀ امریکا عنوان می شود، اما اصل گپ را وزارت 
دفاع و ناتو پیدا کرده که داعش و طالب هنوز به جنگ باور دارند و 
ازجنگ مأیوس نشده اند؛ به همین خاطر صلحی در کار نخواهد بود. 
ادمین هم این نظر را قبول دارد که طالبان را از جنگ باید مأیوس و 

ناامید کرد.

حاجی شیرین آقا

قانونمالیاتبرعایدات
در کشور ما قانون مالیه براساس عاید نه؛ بلکه به براساس 
برنامۀ داده شدۀ وزارت مالیه به حوزه های مالیاتی تحویل 

دولت می گردد.
هر ساِل مالی، مالیۀ متفاوت 

اظهار می کنی که  مالیاتی مراجعه می کنی،  به مأمورین حوزۀ  زمانی که 
مالیه  برای  است،  افغانی   ۴000 ماهوار  آن  کرایۀ  که  دوکان  پنج  مالیۀ 
سنجش  افغانی   ۴0۸00 مبلغ  فراوان،  سرگردانی های  از  بعد  دهنده 
می کنند که مطابق سال گذشته ۱۵درصد افزایش مالیه را نشان می دهد!

در حالی که روز به روز بی کاری مردم را رنج می دهد، افزایش مالیه مطابق 
برنامۀ وزارت ماله، زمینۀ فرار مالیه، فساد گسترده و فاصله بین مردم و 

دولت را ایجاد می کند.
ملیون ها  که  سوالی  آمد؟!  خواهد  وجود  به  عدالت  وقت  چه  بالخره 

انسان این سرزمین بدون دریافت جواب، منتظر آمدنش هستند.

حشمت رادفر

خون زبیر خاکسار، زبیر حاتمی و تمامی خبرنگاران و 
انسان هایی که قربانی ترور و خشونت می شوند یک رنگ 

است.
ما  که  کاری ست  کم ترین  تندروی،  و  ترور  قربانیان  خواندن  شهید 
می توانیم برای عزت دادن به این ُگل دسته های پَرپَر شدۀ مان انجام دهیم.
بحث،  هرنوع  به  حاضر  ژورنالیزم،  مکتب  شاگرد  یک  عنوان  به  من 
گفت وگو و مناظره در پیوند به اثبات این مسأله استم که شهید خواندن 
دژخیمان  سوی  از  که  انسانی  اصیل  ارزش های  و  آزادی  راه  مبارزان 
تروریست به شهادت می رسند، هیچ نوع منافاتی با ارزش ها و اصول 

کار خبرنگاری در کشور ما ندارد.
را  می رسند  شهادت  به  ما  خود  رسانۀ  یا  اداره  کارمندان  وقتی  این که 
تحت تأثیر افکار عمومی »شهید« بخوانیم و دیگران را »کشته شده« یا 
»کشته شده گان«، بدترین نوع دکانداری از نشانی کار رسانه یی در زیر 

چتر قانون منِد آزادی بیان است.
در ادامۀ زنجیرۀ خونین ترور و کشتار خبرنگاران و فعاالن رسانه یی در 
کشور، این بار محمد زبیر خاکسار خبرنگار تلویزیون ملی در ننگرهار، 

با کاروان شهدا پیوست.
من این خبر را در یکی از رسانه های پُر مخاطب و »حرفه یی« کشور 
دیدم و شنیدم که در دو هفتۀ گذشته، جامعۀ رسانه یی کشور یک صدا 
در سوگ شهادت و زخمی شدن شماری از کارمندان آن توسط طالبان 
جنایت کار نشسته بود. اما شیوۀ پرداخت و این که خاکسار به خون تپیده 

یک بار هم در این گزارش شهید خوانده نشد؛ برایم آزار دهنده بود.
یادمان باشد، دشمن مشترک ما سفاک تر و خون خوارتر از آن است که 
بین زبیر خاکسار در ننگرهار و زبیر حاتمی در کابل یا اجمل نقشبندی 

در هلمند فرقی و تفاوتی قایل باشد.
با  رویارویی  در  را  خویش  همپیمانی  و  همصدایی  هم  ما  بیایید  پس 
تروریست ها و دشمنان آزادی بیان با »شهید« خواندن قهرمانان از دست 

رفتۀ مان به نمایش بگزاریم.

فیـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

یکی  آلمان  پارلمان  مسلح  نیروهای  کمیتۀ  بازرس 
ارتش کشورش را شرکت  بودجه  از دالیل کمبود 
افغانستان  جنگ  در  کشور  این  نظامیان  حضور  و 

نام برد.
مسلح  نیروهای  کمیته  بازرس  بارتل  پتر  هنس 
ارتش  از دالیل کمبود بودجه  آلمان، یکی  پارلمان 
آلمان را شرکت و حضور نیروهای این کشور در 

افغانستان نام برد. 
آلمانی  نظامیان  گسترده  حضور  گفت:  بارتل 
هجوم  و  مالی  سوریه،  افغانستان،  جنگ های  در 
مهاجران دلیل کمبود بودجه ارتش این کشور است. 
وی ادامه داد: ارتش بر »سر دوراهی« قرار دارد و 
»محدودیت ظرفیت آن برای دخالت« پر شده است. 
بازرس کمیته نیروهای مسلح پارلمان آلمان افزود: 
مواجه  بسیاری  کمبود  با  و  هستند  خسته  نیروها 

می باشند. 
آلمان قصد دارد تا تعداد نیروهای نظامی خود را در 
افغانستان افزایش دهد و قرار است این پیشنهاد در 
کابینه دولت آلمان رأی گیری شود و نمایندگان این 
کشور در مورد افزایش تعداد نیروها از ۸۵0 نظامی 

به ۹۸0 نظامی گفت وگو کنند. 
با  هستند.  مستقر  بلخ  والیت  در  آلمانی  نیروهای 
 ۲0۱۴ سال  در  ناتو  نظامی  مأموریت  یافتن  پایان 

سازمان  این  جدید  مأموریت  نیروها  این  میالدی، 
موسوم به »حمایت قاطع« را از سال ۲0۱۵ میالدی 
نیروهای  به  کمک  و  مشاوره دهی  آموزش،  برای 

امنیتی افغانستان آغاز کردند. 
همچنین گفته می شود که این کشور قصد دارد تا 
مدت حضور نیروهای خود در افغانستان را تمدید 

کند.
براساس برنامه نیروهای آلمانی، این نیروها در طول 
سال ۲0۱۶ میالدی تعداد اندکی کاهش یافته و در 

کابل مستقر خواهند شد. 
و  حضور  مدت  تمدید  آلمان  دفاع  وزارت  اما 

افزایش تعداد نیروهای آلمانی را تأیید نمی کند. 

انگال مرکل صدر اعظم آلمان گفته است انتظار 
دارد با پایان یافتن منازعه در کشورهای سوریه 
و عراق، مهاجران این کشورها دوباره به زادگاه 
های خود بازگردند. او در عین زمان از اعضای 
اتحادیه اروپا خواستار کمک بیشتر به مهاجران 

شد.
انگال مرکل که در جلسه محلی حزب خودش 
صحبت می کرد، تالش کرد انتقادها از سیاست  
درهای باز به روی مهاجران کشورهای جنگ 

زده سوریه و عراق را معتدل تر سازد.
مرکل به اعضای حزب اتحاد دموکرات مسیحی 
ایالت مکلینبورگ فورپومرن  )سی دی یو( در 
بگوییم که  )مهاجران(  به مردم  باید  »ما  گفت: 
ما  و  است  موقت  اقامت  وضعیت  یک  این 

تامین  در سوریه  که صلح  زمانی  داریم  انتظار 
شده و در عراق »دولت اسالمی« شکست داده 
می شود، شما با علم و دانشی که کمایی کرده 

اید، به کشورهای تان برگردید.«
صدر اعظم آلمان مهاجران یوگوسالویای سابق 
آمده  آلمان  به  که  زد  مثال  را   ۱۹۹0 دهه  در 
بودند و به گفته مرکل، ۷0 درصد شان دوباره 

به کشور خود رفتند.
میلیون مهاجر  از ۱.۱  بیش  آلمان  سال گذشته 
را ثبت کرد که بسیاری آن ها از مسیر خطرناک 
و دشوار گذر خود را به این کشور رسانده اند. 
این موج مهاجرت هنوز هم ادامه دارد، چنانچه 
و  زنان  اجساد  شنبه  روز  ترکیه  ساحلی  گارد 
غرق  اثر  در  کشید.  بیرون  آب  از  را  کودکان 

شدن یک قایق این مهاجران دست کم 3۷ تن 
جان دادند.

اتحادیه  حزب  رییس  زیهوفر،  هورست 
سوسیال مسیحی بایرن که حزب موتلفه مرکل 
است، تهدید کرده است که اگر شمار متقاضیان 
فدرال  حکومت  علیه  نیابد،  کاهش  پناهندگی 

آلمان در محکمه شکایت می کند.
تاکید به حفظ مرزهای باز

اگر حوزه سفر  که  زمان گفت  عین  در  مرکل 
بدون ویزای »شینگن« از هم بپاشد و کشورها 
مرزهای خود را مسدود کنند، همه کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا ضرر می بینند. او افزود که 
مرزهای  از  حفاظت  در  منافعی  کشورها  همه 

بیرونی این اتحادیه دارند.
گرای  راست  حزب  رییس  پتری،  فراوکه 
باید  که  است  گفته  آلمان«  برای  »الترنتیف 
مرزهای  و  گرفته  صورت  اتریش  با  توافقی 
اظهارات  این  در  او  شود.  محافظت  خارجی 
»تاسیسات  خواستار  خود  برانگیز  مناقشه 
محافظت مرزی« شده و افزوده است که گارد 
»در صورت  که  باشد  داشته  اجازه  باید  مرزی 

ضرورت« بر مهاجران غیرقانونی شلیک کند.
از  که  خواست  اروپایی  کشورهای  از  مرکل 
بحران  این  حل  در  مهاجران  پذیرفتن  طریق 
مهاجران  شمار  که  خاطری  »به  کنند،  کمک 
باید بیشتر کاهش یابد و به ویژه در بهار دوباره 

افزایش نیابد.«

جنگ افغانستان 
یکی از دالیل کمبود بودجۀ ارتش آلمان است

صدراعظم آلمان:

 انتظار داریم شمار زیادی از مهاجران برگردند

37 جنگجوی طالب 
در دندغوری کشته 

شده اند

که  ارتش  مشترک  ستاد  معاون  مراد،  مرادعلی  جنرال 
فرماندهی نبرد با طالبان در دند غوری بغالن را به عهده 
طالب   3۷ جنگ،  روز  پنج  جریان  در  که  می گوید  دارد، 

کشته و ۲۱ تن دیگر زخمی شده اند.
آقای مراد می گوید که مسؤول نظامی طالبان در بغالن نیز 

یکی از زخمی های این رویداد است.
جنرال مراد هم چنان می گوید که در میان کشته و زخمی های 
طالبان در این جنگ، »افراد پاکستانی« نیز دیده شده اند و 

رهبری این جنگ نیز به دست جنراالن پاکستانی است.
جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان در دند غوری بغالن 
زمانی شدت گرفت که طالبان هفتۀ گذشته )چهارشنبه( در 
جریان درگیری با نیروهای امنیتی یکی از پایه های برق را 
در منطقه ای موسوم به دند شهاب الدین منفجر کردند. این 
پایه مربوط به خط انتقال برق ترکمنستان به کابل است و 
اکنون پنج روز است که این شهر در ۲۴ ساعت تنها چهار 

ساعت برق دارد.
بودند  گفته  گذشته  هفتۀ  پنج شنبه  روز  امنیتی  مقام های 
یک  ساعت  تا  و  دارند  کنترل  در  را  پایه  محل  آن ها  که 
می کنند.  پاک کاری  ماین ها  وجود  از  را  آن جا  بعدازظهر 
مقام های شرکت برشنا نیز گفته بود که آن ها شش تا هشت 

ساعت پایه را بازسازی می کنند.
اما اکنون مقام های شرکت برشنا می گویند که در محل پایۀ 
تخریب شده جنگ جریان دارد و نیروهای امنیتی تاکنون 

به آن ها اجازۀ ورود به محل را نداده اند.
به  ارتش کشور می گوید که عملیات موسوم  معاون ستاد 
»خورشید ۲0« نیروهای امنیتی تا شکست کامل طالبان در 

بغالن ادامه خواهد داشت.
مقام های امنیتی بغالن می گویند که تاکنون ده ها روستا از 

حضور طالبان تصفیه شده اند.
از سوی دیگر ذبیح اهلل مجاهد، سخن گوی گروه طالبان با 
این  در  ادعا کرده است که  به رسانه ها  ارسال خبرنامه یی 
درگیری تاکنون ۲۶ تن از سربازان نیروهای امنیتی را کشته 

اند.
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