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تـالش وسیـع بـرای اشتـغال زایـی
 بخش عظیم از هم وطنان ما درروستاها زنده گی می کنند وطبیعی است که نحوۀ زنده گی آنان با باشندگان شهرها متفاوت است؛ زیرا چنان امکاناتی که درشهرها وجود دارد، در دهات دیده 

نمی شود.
قریه ها باید پیشرفت کنند، برای رفاه وآبادانی شان بایست کار شود تا آن که هموطنان ده نشین ما نیز از مزایای یک زنده گی خوب مستفید گردند.

وزارت احیا وانکشاف دهات که مسؤولیت انکشاف، احیا وآبادانی روستاهای کشور را به عهده دارد، برای رشد و انکشاف متوزان قریه ها برنامه های مختلف دارد که هر برنامه به نوبۀ خود برای 
آبادی و رفاه قریه ها کارهای برجسته وسودمندی را انجام داده اند.

وزارت احیا وانکشاف دهات درکنار سایر نهادها، مؤسسات و مراجع دولتی وغیر دولتی تاکنون به تعداد 84728 پروژه انکشافی و عام المنفعه را در سکتورهای مختلف از جمله تهیه آب آشامیدنی، 
آبیاری، ترانسپورت )ساخت سرک های دهاتی، پُل و پُلچک(، صحت، تعلیم و تربیه، برق، انکشاف محل، معشیت و زراعتدر 34والیت کشور تطبیق به بهره برداری سپرده است.

بخشی عمده از این پروژه ها به وسیله برنامۀ همبستگی ملی تطبیق و تکمیل شده که پروژه های یادشده در بهبود زنده گی و وضعیت اقتصادی روستاییان کشور تغییر بزرگی رونما کرده است. البته 
برخی از این پروژه ها با گذشت بیشتر ازیک دهه تخریب شده و در حال حاضر به منظور استفاده مجدد شدیدا به حفظ ومراقبت نیازدارند.

وزارت احیا و انکشاف دهات به منظور حفظ، مراقبت و بازسازی پروژه های انکشافی که طی چند سال گذشته تخریب شده، برنامهجدید خود را تحت عنوان »پروژه حفظ، مراقبت و کاریابی« را 
زیر چتر برنامه ملی کاریابی برای صلح حکومت وحدت ملی طرح و عملی کرده است.

برنامه کاریابی وزارت احیا و انکشاف دهات قرار است که در مراحل مختلف تطبیق شود. در مرحله اول که کار آن حدود دو ماه پیش شروع شده، پروژه های 3734 شورای انکشافیدر والیت های 
ننگرهار، لغمان، کنر، خوست، بغالن، کندز، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندهار، هرات و فراه مورد حفظ و مراقبت قرار می گیرند. والیت های یادشده براساس شرایط اقلیمی، میزان بیکاری و وضعیت 

امنیتی انتخاب شده اند.
یکی از اهداف اساسی »پروژه حفظ، مراقبت و کاریابی«، فراهم ساختن زمینه های کاریابی کوتاه مدت برای باشندگان دهات می باشد. با تطبیق و تکمیل مرحله اول این این پروژه برای بیش از 

235هزار تن از هم وطنان ما در 46ولسوالی مربوط دوازده والیت زمینه های کاریابی کوتاه مدت و فصلی فراهم می شود.
انجنیر نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات و برخی دیگر از مسووالن این وزارت طی دو ماه گذشته در سفری به والیت های ننگرهار، خوست، لغمان، بلخ، جوزجان، هرات و بغالن 

عمال برنامه کاریابی را افتتاح کرده اند.
وزیر احیا و انکشاف دهات در سفرهای والیتی خودضمن افتتاح پروژه کاریابی و نظارت از جریان دیگر پروژه های انکشافی این وزارت به مسووالن ریاست های احیا و انکشاف دهات هدایت داده 

تا با مشوره های مقام های محلی، شوراهای والیتی و شوراهای انکشافی در سطح قریه ها، پروژه های را انتخاب کنند که در کنار ایجاد کاریابی، موثریت اقتصادی بیشتر داشته باشند.
به گفته وزیر احیا و انکشاف دهات، با توجه به افزایش آمار بیکاران در سطح دهات، »پروژه حفظ، مراقبت و کاریابی« این وزارت یک آغاز خوب برای ایجاد کاریابی در دهات می باشد.

پروژه حفظ ومراقبت و کاریابی، از یک سو موجب تداوم وفعال نگهداشتن پروژه های انکشافی وزارت احیا و انکشاف می گردد و از جانب دیگر باعث ازدیاد حاصالت زراعتی روستاییان و دسترسی 
مردم به کار در قریه های افغانستان نیز می گردد.

در عین حال، قرار است که طی سال 1395 خورشیدی، پروژه کاریابی وزارت احیا و انکشاف دهات از 3734 قریه به حدود 15هزار قریه گسترش یابد که با این صورت زمینه های کاریابی برای 
هم وطنان ما نیز بیشتر می شود.
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امریکایی  نیروهای  تازۀ  فرمانده  نیکلسون  جان 
در افغانستان، در نخستین لحظاِت گزینِش خود 
هراس افکنی  با  قاطع  مبارزۀ  از  سمت،  این  به 
تروریست ها  النۀ  را  پاکستان  و  گفته  سخن 

خوانده است. 
شاید در طول پانزده سال گذشته، هیچ فرمانده 
را  کشوری  قاطعیت،  این همه  با  ناتو  نیروهای 
باشد.  نکرده  هراس افکنان  از  حمایت  به  متهم 
پیش از آن، جنرال کمبیل که فرماندهی نیروهای 
از چنین  داشت،  عهده  به  را  افغانستان  در  ناتو 
از  یکی  پاِی  که  تروریسم  با  مبارزه  در  ادبیاتی 
متحدان استراتژیِک منطقه یِی امریکا را وارد آن 
ناتو،  پیشیِن  فرماندهان  بود.  نگرفته  کار  کند، 
عمدتًا تالش می کردند که وضعیت را حفظ کنند 
و باعث اختالل در روابط اسالم آباد و واشنگتن 

نشوند. 
برای امریکا، همواره نقِش پاکستان در معادالِت 
منطقه یی برجسته بوده و به همین دلیل نیز هرگز 
الزم  فشارِ  تحت  را  پاکستان  که  نکرده  تالش 
وقتی  حتا  دهد.  قرار  تروریسم  با  مبارزه  برای 
یک  از  القاعده  شبکۀ  سرکردۀ  بن الدن  اسامه 
اسالم آباد  نزدیکی  در  پاکستان  نظامی  پایگاه 
این موضوع  امریکایی ها  برای  بیرون آورد،  سر 
شـد  حل  به ساده گی  و  نبود  حیرت آور  چندان 
و یک بار هم امریکایی ها به صورِت رسمی در 

قضیۀ بن الدن پاکستان را مقصر ندانستند. 
و  جمهوری خواهان  دیدگاه های  میان  هرچند 

دموکرات ها که فعاًل بر سِر قدرت اند، در مبارزه 
با تروریسم تفاوت هایی به چشم می خورد؛ اما 
پاکستان  کلی  صورِت  به  دیدگاه ها  تفاوِت  این 
را شامل نمی شود. جمهوری خواه ها مبارزۀ قاطع 
دموکرات ها  ولی  می خواهند،  را  تروریسم  با 
حِل  برای  صلح آمیز  راه های  که  می کنند  تالش 
آن سراغ کنند. به همین دلیل، جان مکین سناتور 
سخنرانِی  آخرین  در  امریکا  جمهوری خواهاِن 
انتخابات بعدِی ریاست  خود تأکید کرد که در 
به  جمهوری خواه  یک  حتمًا  امریکا  جمهورِی 
پیـروزی می رسد که حفظ نیروهای بیشتری را 
افغانستان در دستورِ  برای سال های متمادی در 

کار دارد. 
دو  میان  دیدگاه ها  تفاوِت  از  عماًل  سخنان  این 
می دهد؛  خبر  امریکا  در  همواره رقیب  حزِب 
دو حزبی که بدون شک انتخابات را در اختیار 
کرده اند.  تقسیم  خود  میاِن  را  قدرت  و  دارند 
خود  قاطِع  سیاست های  با  جمهوری خواه ها 
با سیاست های  شناخته می شوند و دموکرات ها 
جمهوری خواه ها  انعطاف پذیرانۀشان.  و  نرم 
کارخانه های  با  مستقیم  رابطۀ  داشتن  دلیِل  به 
سالح سازی، جنگ را در جهان تشویق می کنند؛ 
کشور  این  نفِت  ذخایر  سِر  بر  دموکرات ها  اما 
نشسته اند و می خواهند جهان کمتر دچار تنش و 

درگیرهای نظامی باشد.
تعییِن  در  حزب  دو  منافِع  حال،  هر  به 
با  آن ها  و  است  موثر  بسیار  سیاست های شان 

و  جهانی  استراتژی های  منافع،  همین  به  توجه 
فرمانده  شاید  می کنند.  عیار  را  خود  منطقه یِی 
دیدگاه های  از  متأثر  ناتو،  نیروهای  جدیِد 
بی امان  مبارزۀ  بر  که  باشد  جمهوری خواه ها 
هم  شاید  یا  و  می گوید  سخن  هراس افکنی  با 
اندازۀ  به  افغانستان  و  منطقه  در  نیروها  آرایِش 
زیرا  است.  کرده  نگران  را  امریکایی ها  کافی 
که  نشد  سبب  نظامیان  از  بخشی  کردِن  بیرون 
را  صلح آمیزتری  گزینه های  مخالف  نیروهای 
برای حل قضایا پیشنهاد کنند. آن ها همچنان بر 

طبِل جنگ تا آخرین لحظه می کوبند. 
اخیر شاهد  ماه های  افغانستان در  آن،  بر  افزون 
حضورِ گستردۀ نیروهای دولِت اسالمی موسوم 
به داعش نیز بوده است. هرچند سران حکومت، 
باور  و  می دانند  غیربومی  پدیده یی  را  داعش 
دارند که به دلیِل همین ویژه گی، این گروه در 
ولی  داشت؛  نخواهد  زیادی  شانِس  افغانستان 
با  افغانستان  در  سیاسی  تحلیل گراِن  از  بسیاری 
اشاره به تحوالِت چهاردهۀ پسین به این نتیجه 
رسیده اند که باید خطِر داعش را جدی گرفت. 

که  جریان هایی  بیشتر  تحلیل گران،  این  باور  به 
کرده،  نفوذ  افغانستان  در  پسین  دهۀ  چهار  در 
ریشه های بیرونی داشته  ولی به زودی توانسته اند 
با محیط سازگاری نشان دهند. این تحلیل گران 
با توجه به همین تجربه می گویند داعش را نیز 
نباید دست کم گرفت و دل خوش کرد که این 
پدیده ریشه در این خاک و زمین ندارد. داعش 
به دلیِل نوع سیاست های خود، می تواند به زودی 
این  و  شود  تبدیل  تهدیدکننده  نیروی  یک  به 
گروه  این  که  در حرکت هایی  حاال  از  موضوع 

انجام می دهد، مشهود است. 
از  بزرگی  بخش های  در  توانسته  داعش  گروه 
ننگرهار، کنر و نورستان جا خوش کنـد و دیر 
اکثر  در  را  خود  فعالیت های  که  بود  نخواهد 
والیاِت کشور گسترش بخشد. با توجه به این 
تهدیدها ضرورت است که نیروهای خارجی و 
به ویژه ناتو، بازنگری های عمیقی در استراتژی ها 
و سیاست های خود در قباِل اوضاِع افغانستان و 
این  فعلِی  زیرا سیاست های  انجام دهند.  منطقه 
افغانستان  و  منطقه  شرایط  پاسخگوی  نیروها، 
نیست و آن ها را در یک چرخۀ باطل سرگردان 

نگه می دارد. 
با آن مدارا  بتوان  نیست که  پدیده یی  تروریسم 
منطقه  و  افغانستان  در  تروریست ها  اگر  کرد. 
پاریس  حوادِث  شک  بدون  کنند،  پیدا  فرصت 
گونه های  به  امریکا  و  اروپا  شهِر  هر  در  را 
دیگر تکرار خواهند کرد. تروریست ها به دنبال 
به  را  فرصت ها  این  گاه  متأسفانه  و  فرصت اند 
که  می آورند. حاال هم  به دست  ارزان  صورِت 
وارد  ناتو  جدیِد  فرمانده  زودی  به  است  قرار 
و  پُر  دسِت  با  که  است  افغانستان شود، خوب 
در  کند.  ترک  را  خانه اش  الزم  صالحیت های 
غیر این صورت، وضعیت نه تنها بهبود نخواهد 

یافت که بدتر هم خواهـد شد!  
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سال هاست که قصۀ صلح در افغانستان زمزمه می شود و شورا 
و تشکیالِت کالنی هم برای دست یافتن به آن پهن شده و 
پای جهان نیز به آن کشیده شده است. اما مردم افغانستان هنوز 
یافتن  از دست  نشانی هم  هیچ  و  که چه می گذرد  نمی دانند 
به صلح در دست نیست و فقط حرکاتی مبهم برای صلحی 
با  داده می شود. چنان که سال هاست که هم زمان  مبهم سامان 
و  می یابد  افزایش  کشور  این  در  گفت وگوهای صلح، جنگ 
حمالِت تروریستی و انتحارِی گروه های دهشت افکن از جمله 
طالبان شدت می یابند. هرچه از صلح می گوییم، صدای انفجار 
به جای نواِی صلح به گوش می رسد و گذشته از همه می بینیم 
که بحِث صلح توسط یک حلقۀ خاص به گروگان گرفته شده 

است!
آری، صلح در کشور در هاله یی از ابهام قرار دارد. مذاکراِت 
نیز  شود  برگزار  سوم  بارِ  برای  است  قرار  که  چهارجانبه یی 
در  جنگ  مسالۀ  حِل  سوی  به  راهی  نمی تواند  و  نتوانسته 
افغانستان باز کند؛ کما این که در چهارده سال گذشته و پس 
از جاروب شدن طالبان، دولت افغانستان همواره برای آوردِن 
صلح آستین باال زده و به ملت اطمینان داده است که امنیت 
را در کشور تأمین می کند، اما تا کنون در این خصوص هیچ 
و  طالبان  این که  نکرده جز  ملموسی کسب  نتیجۀ  و  موفقیت 

پاکستان خوب ترین استفاده ها را از این نشست برده اند.
لگامِ  پاکستان  که  مردم روشن شده است  اکثریِت  برای  حاال 
جنگ را رها کردنی نیست؛ یک روز طالب می آورد و یک روز 
داعش، و فردا هم بالیی دیگر را بر سِر این ملت نازل می کند 
تا به اهدافی که دارد برسد. اما در مقابل، حکومت و دولِت 
افغانستان همچنان در کماِل خوش باوری، وعده های پاکستان 
را باور می کنند و از این رهگذر، هر روز دروغی نو برای ملت 
اما مردم می ترسند که بحِث صلح به آتشی در زیر  می بافند. 
خاک تبدیل شود و روزی مثِل آتشفشان فوران کند و هست 
و بودِ آن ها را بسوزاند. این ترس از آن جا نشأت می گیرد که 
اعتمادِ ملی به گفت وگوهای صلح وجود ندارد و دولت این 
و  می کند  دنبال  خاص  حلقۀ  یک  محورِ  در  فقط  را  پروسه 

کشورهای خاصی نیز در این میان در پی شکارند!
مسلمًا مردم افغانستان همه از جنگ و مصیبت، خسته و سخت 
شیفتۀ صلح و آرامش اند. اما همین مرمِ صلح دوست از آن چه 
آنانی که سال ها در  بیمناک اند.  در پروسۀ صلح جریان دارد، 
امروز  که  آنانی  و  جنگیده اند  پاکستان  تجاوز  و  طالبان  برابِر 
می جنگند و همۀ مردمی که به نحوی داغدارِ توحش و خشونِت 
تعقیب  آجندایی  چه  با  صلح  بحِث  که  نمی دانند  طالبانی اند، 
می شود و غایِت گفت وگوکننده گان چیست و آن ها صلح را 
به چه قیمتی می خواهند. این ابهام در کنار برخی آوازه ها مبنی 
را  مردم  به شدت  از داعش،  بر حمایِت حلقاتی در حکومت 
نسبت به آینده هراسناک ساخته است؛ هراس از معامله روی 
بنیادیِن نظام جدید؛ همان ارزش هایی که »آزادی  ارزش های 
و آزاده گی« سرلوحه اش است و جان های فراوانی بر سِر آن  

نثار شده است.
از طرف دیگر، گزارش نهادهای امریکایی مثِل سیگار حکایت 
از آن دارد که دولِت افغانستان توانایی تأمین امنیت را ندارد و 
طالبان بر 30 درصِد کشور تسلط یافته اند. این بدان معناست که 
هرچه دولت از صلح گفته، طالبان قوی تر شده اند و پایگاه های 
مستحکم تری در شمال و جنوِب کشور برای خود ساخته اند. 
حمایِت  شبهۀ  و  مدعاست  این  بر  شاهدی  قندوز،  سقوط 
حلقاتی از حکومت را از طالبان به شدت قوت بخشیده است.

مردم از چنین وضعی خسته شده اند و دیگر هیچ بحثی دربارۀ 
را  افغانستان  در  روند صلح  آن ها  نمی گیرند.  را جدی  صلح 
مبهم و ناکام می دانند، آن هـم به این دلیل که نه انعطافی در 
میان  به  افغانستان  به قضیۀ  پاکستان نسبت  استراتژِی طالبانِی 
آمده و نه هم جدیت و خودآگاهِی الزم در دولِت افغانستان 
برای جانِب  کنون  تا  بحِث صلح  پیچیده.  قضیۀ  این  پیراموِن 
و  طالبان  برای  و  ناکامی  باطِل  دورِ  در  چرخش  افغانستان، 
است.  بوده  امتیازگیری  منبِع  ـ  پاکستان  ـ  منطقه اش  حامِی 
دولِت وحدِت ملی باید به این رویکردِ ُگنگ و سترون در قباِل 
صلح پایان دهد و صلح را با دیپلماسِی قاطع و از مسیر شفاِف 

مردمِی آن پی بگیرد.

حرکاِت مبهم 
برای صـلِح مبهـم
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تروریسم پدیده یی نیست که بتوان با آن مدارا کرد. اگر 
تروریست ها در افغانستان و منطقه فرصت پیدا کنند، 
بدون شک حوادِث پاریس را در هر شهِر اروپا و امریکا 
تروریست ها  کرد.  خواهند  تکرار  دیگر  گونه های  به 
را  فرصت ها  این  گاه  متأسفانه  و  فرصت اند  دنبال  به 
قرار  که  حاال هم  می آورند.  به دست  ارزان  به صورِت 
است به زودی فرمانده جدیِد ناتو وارد افغانستان شود، 
خوب است که با دسِت پُر و صالحیت های الزم خانه اش 
را ترک کند. در غیر این صورت، وضعیت نه تنها بهبود 

نخواهد یافت که بدتر هم خواهـد شد!



یاداشتی از شیرعلم بهادر، عضو لویه جرگه قانون اساسی
وقتی داکتر عبداهلل با رای سه ونیم ملیونی مردمی وارد قدرت شد، 

فهرستی از چلنج ها در برابرش قد برافراشت؛
1- شورای وزیران تحت ریاست خودش فیصله نمود که در 28 

اسد 1394 شناسنامه های برقی توزیع شود.
نیمۀ  انتخاباتی در  ایجاد کمیتۀ گزینش کمیشنران اصالحات   -2

راه متوقف گردید و سایۀ فراموشی باالیش لنگر انداخته است.
3- توافقات سیاسی میان دو ستاد انتخاباتی در میان انبوهی از گرد 

و خاک ترفندهای ارگ در تاق نسیان مانده شد.
 4- انتقال مرکز والیت بغالن از پلخمری به بغالن مرکزی برای 
سقوط این والیت به دست تروریست های طالب طراحی گردیده 
و ارگ در عقب این بستۀ پیشنهادی قوت الظهر خود را به همایش 

گذارده است.
5- تازه ترین ترفند برای تصفیۀ ادارات ملکی از وجود مجرب ترین 
بنام  پادوهای ارگ در شرف وقوع است  به مخرب ترین  کادرها 
)CBR ( که خالف ماده 75 قانون اساسی قانون خدمات ملکی و 
مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی می باشد. در حالیکه 2400 
بست خالی ادرات ملکی باید زیر پوشش باشد طبق فرمان های 82 
و85 غنی ترفند دیگری بعد از دی دی آر برای تصفیه صادق ترین 

کادرهای مجرب در حال وقوع است؛ اما قصر سپیدار تماشاچی 
... هرگاه داکتر صاحب عبداهلل در برابر پرداختن به این فهرست از 
چلنج ها ایستاد نشود بدون شک درز عمیق میان ایشان وقوت سه 
ملیونی مردمی که به خاطر اعاده عدالت، مساوات و ایجاد اداره 
شفاف و پاسخگو رأی داند، شکل می گیرد که عواقب خطرناکی 
قانونی  فاقد  مداخالت  نتیجه  در  اکنون  همین  دارد.  قبال  در  را 
نام  به  دولِت  از  بی اعتمادی ها  و  فاصله ها  ارگ  تمامیت خواه  تیم 

وحدت ملی، اما در عمل افتراق ملی در حال فوران است.

درباره  نمی خواهد  دیگر  امریکا  در  کسی 
صحبت  افغانستان  در  جنگ  سال  پانزده 
وخیم  حال  در  امنیتی  شرایط  اما  کند؛ 
شدن است طوری که ممکن است کارنامه 
دار  خدشه  را  اوباما  بارک  آخر  روزهای 

کند.
افزایش  حال  در  افغانستان  در  خشونت 
به حمالت خود  است و طالبان همچنان 
ادامه می دهند. این در حالی است که گروه 
نیز  داعش  یا  اسالمی«  »دولت  تروریستی 
پایی  جای  کشور  این  در  می کند  تالش 

برای خود بسازد.
تا  شده  باعث  افغانستان  ضعیف  اقتصاد 
جدید  دولت  به  نسبت  عمومی  اعتماد 
پولیس  و  ملی  اردوی  یابد.  کاهش 
تا  می کنند  تقال  همچنان  نیز  افغانستان 
درصد   90 حدود  خروج  از  پس  ماه   13
نیروهای بین المللی تحت رهبری امریکا 

با شورشیان مقابله کنند.
این در حالی است که اوباما می اندیشد که 
 9800 از  را  کشورش  نیروهای  دیگر  بار 
تن به 5500 تن در افغانستان کاهش دهد؛ 
در  را  جمهوری  ریاست  آن که  از  پیش 
جیمز  اما  کند.  ترک   2017 سال  جنوری 
دوبینس، فرستاده ویژه اوباما به افغانستان 
و پاکستان می گوید که او در آینده نزدیک 
نمی بیند.  را  نیرو«  کاهش  گونه  »هیچ 
دوبینس می گوید که اوباما این تصمیم را 
به رییس جمهور آینده محول خواهد کرد.

فقط  »آنها  می دهد:  توضیح  دوبینس 
پیش  همه چیز خوب  که  هستند  امیدوار 
تصمیم  تا  نشوند  مجبور  آن ها  و  برود 
تا  بدهند  کاهش  را  نیروها  آیا  که  بگیرند 
اواخر تابستان یا اوایل خزان، تا وقتی که 

حکومت فعلی قدرت دارد«.
مقامات ارشد نظامی و برخی دموکرات ها 
فکر  نیز  کانگرس  در  جمهوریخواهان  و 
می کنند که کاهش نیرو در افغانستان در 
دوره اوباما یک طرح بد است. جان مک 
حزب  از  سنا  نظامی  کمیته  رییس  کین، 
که  گفت  پنجشنبه  روز  جمهوریخواهان 

افغانستان »در شرایط حساس« قرار دارد.
پیش از این اوباما گفته بود که نیروها را 
تا پایان سال گذشته میالدی به 5500 تن 
و تا پایان سال 2016 به 1000 تن کاهش 
خزان  در  را  تصمیم خود  او  اما  می دهد، 
تغییر داد و گفت که شرایط بسیار شکننده 
است. رییس جمهور امریکا سپس تصمیم 
نیروها، 9800 تن  تا شمار حاضر  گرفت 
در  اما  بمانند  باقی  میالدی  روان  در سال 
عملیات های نظامی شرکت نکنند بلکه به 
و مشورت  تروریسم  ماموریت های ضد 

به نیروهای افغان ادامه دهند.
ساالنه  که  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
مالیه  از  دالر  میلیارد   4.1 آنها  مخارج 
سال  شود،  می  تامین  امریکایی  دهندگان 
گذشته به تنهایی علیه شورشیان جنگیدند. 
مقامات ناتو به خبرگزاری اسوشیتد پرس 

خود  از  افغانستان  نیروهای  که  اند  گفته 
دالوری نشان داده اند هرچند که آنان به 
میزان  شوند.  می  تلفات  متحمل  شدت 
 28  ،2015 سال  در  نیروها  این  تلفات 

درصد بیشتر از سال 2014 بود.
فرمانده  نیکلسون،  »میک«  جان  جنرال 
ارشد امریکایی در افغانستان روز پنجشنبه 
امنیتی  نیروهای  که  گفت  سنا  جلسه  در 
بیشتر  شورشیان  با  مقابله  »در  افغانستان 
هم  آن  با  اما  اند«  ایستاده  خود  پای  سر 

هنوز »خودکفا« نیستند.
آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  نیکلسون 
کوشش در سال 2015 منتج به دستاوردها 
شدت  با  »طالبان  گفت:  خیر،  یا  شده 
بیشتری به نیروهای امنیتی افغانستان بیشتر 
از آنچه پیشبینی می کردیم، هجوم آوردند. 
به این دلیل، ما به دستاوردهایی نرسیدیم، 

... گرچه باید می رسیدیم«.
بین  و  امریکایی  نیروهای  که  آن  از  پس 
طالبان  کردند،  ترک  را  افغانستان  المللی 
شقی تر شدند. در فصل خزان، این نیروها 
به مدت کوتاهی شهر استراتژیک کندز را 

به تصرف خود درآوردند.
حمید اهلل محب، سفیر افغانستان در ایاالت 
متحده می گوید که کندز پس گرفته شد 
اما به یاد افغان ها آورد که حکومت زیر 
گوید:  می  او  است.  چگونه  طالبان  سایه 
»مردم نمی خواهند به آن دوران برگردند«.
افغانستان  امنیتی  نیروهای  جنوب،  در 
با  جنگ  درگیر  که  است  ماه  چندین 
می  هلمند  والیت  در  طالبان  شورشیان 
میلیارد   3 ساالنه حدود  شورشیان  باشند. 
دالر از کشت کوکنار در این والیت سود 
می برند. اردوی افغانستان در هلمند متهم 
به ناکارامدی و فساد است. به همین دلیل، 
اخیرا برخی فرماندهان اردو در این والیت 

تبدیل شده اند.
با این حال، سال گذشته میالدی نیروهای 
تا 200 عضو  امریکایی 150  افغانستان و 
شان  آموزشی  کمپ  یک  در  را  القاعده 

کشتند.
نامش  است  نخواسته  که  افغان  مقام  یک 
فاش شود، گفته است که حمالت زیادی 
را امسال دفع کرده اند اما طالبان همچنان 
تالش می کنند تا به دستاوردهای بیشتری 

دست یابند.
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برنامۀ نیـروهای امـریکایـی
 در افغانستان چیست؟

و  مهاجران  وزارت  مقام های 
نماینده گان  که  می گویند  عودت کننده گان 
به  تا  اند  کرده  تعهد  اروپا  اتحادیۀ 
افغانستان  پناهجویان  پرونده های  تمامی 
پناهنده گی  درخواست  و  کنند  رسیده گی 

بیشتر آن ها پذیرفته خواهد شد.
وزارت  سخن گوی  جرأت،  اسالم الدین 
بررسی  از  پس  می گوید،  مهاجران 
تعداد  پناهجویان، درخواست  پرونده های 
حکومت  و  می شود  رد  آن ها  از  اندکی 
و  کمکی«  »بسته های  با  تا  است  آماده 

»ایجاد مشوق« از آن ها پذیرایی کند.
که  می گوید  هم چنان  جرأت  آقای 
کشورهای اروپایی باید بر بنیاد کنوانسیون 
قوانین  و   1967 پیوست  ژنو،   1951
تمامی  پناهجویان،  از  نظارت  اتحادیۀ 
پرونده های مهاجران افغانستان را بررسی 

کند.
 9 با  افغانستان  که  تفاهم نامه هایی  پایۀ  بر 
کشورها  این  کرده،  امضا  اروپایی  کشور 
گونۀ  به  که  را  پناهجویان  از  گروه  پنج 
کودکان،  کرد.  نخواهند  اخراج  اجباری 
دارند،  زن  سرپرست  که  خانواده هایی 
قبولی فردی که سرپرست خانواده است 

و معلوالن شامل این پنج گروه هستند.
جاوید فیصل، معاون سخن گوی ریاست 
حکومت  سران  که  می گوید  اجرایی 
در  گذشته  هفتۀ  چهارشنبه  ملی  وحدت 
کابل  در  اروپا  اتحادیۀ  هیأت  با  نشستی 
پذیرفتن  آمادۀ  افغانستان  که  اند  گفته 

دوبارۀ پناهجویان نیست.
نشان  متحد  ملل  سازمان  جدید  آمارهای 

 46 گذشته  یک ماه  در  تنها  که  می دهند 
هزار پناهجو موفق به گذشتن از آب های 
یونان شده و خود را به اروپا رسانده اند.

حشمت اهلل محمودی، یکی از جوانانی که 
سال گذشته خود را به اروپا رسانده است، 
چالش های  که  می گوید  سالم وطندار  به 
از  پس  اروپا  در  افغانستان  پناهجویان 
بیشتر شده  غنی  رییس جهمور  اظهارات 
برخورد  آن ها  با  اکنون  آلمان  دولت  و 
دوگانه دارد. به گفتۀ او، اکنون پناهجویان 
پناهجویان  که  امتیازهایی  از  افغانستان 
محروم  برخوردارند،  دیگر  کشورهای 

شده اند.
افغانستان  بود،  گفته  باری  غنی  آقای 
پناهجویان اخراج شده از اروپا را تحویل 
داشت  اروپا  به  که  سفری  در  و  می گیرد 
اروپا  در  افغانستان  پناهجویان  گفت،  نیز 

ظرف شوی می شوند.
به گزارش سالم وطن دار، دولت سویدن 
سه روز پیش اعالم کرد که 60 تا 80 هزار 
پناهجویی را که درخواست شان از سوی 
این کشور رد می شود، اخراج خواهد کرد. 
دولت  اکنون  اقدام سویدن،  این  دنبال  به 
فنالند نیز گفته است، 20 هزار پناهجویی 
و  افغانستان  شهروندان  بیشترشان  که  را 

عراق هستند، اخراج می کند.
جنگ  و ناامنی، یکی از دالیل عمدۀ بحران 
جریان  در  می شود.  خوانده  پناهنده گی 
پناهجو  هزار  میالدی، صدها  سال 2015 
از کشورهای جنگ زده یی چون افغانستان، 

سوریه و عراق به اروپا پناهنده شده اند.

وزارت مهاجرین و عودت کننده گان:

درخواست های بیشتر پناهجویان 
افغانستان پذیرفته می شوند

احمدولی مسعود:

صلح از سیاست های 
تنگ حکومت بیرون نمی آید فهرست ناتمام چلنج ها در برابر داکتر عبداهلل

بنیاد  عمومی  رییس  مسعود  احمدولی 
از  نه  صلح  که  گفته  مسعود  شهید 
می آید  بیرون  طالب  تفنگ  میلۀ  درون 
نه  پاکستان،  استراتیژی  ورای  از  نه  و 
تنگ  دیدگاه های  و  سیاست ها  از خالل 
به  افغانستان  ضعیف  حکومت  ترش  و 
دورن  از  هم  نه  و  نشست  ثمر خواهـد 
بازیگران  استخبارتی  پیچیدۀ  بازی های 

منافع خودشان.
آقای مسعود در برنامۀ جرگۀ آزاد بی بی 
سی همچنان گفته که صلح در افغانستان 
نیست،  جنگ  قطع  فقط  این  از  بیش 
بل که دستیابی مردم به وفاق اجتماعی و 

رسیدن به ثبات ملی می باشد.
رییس عمومی بنیاد شهید مسعود افزود: 
برای دستیابی به صلح، ما به اتخاذ یک 
راه اندازی  و  تفاهـم  بزرگ،  استراتیژی 

یک پروسه ملی نیاز مندیم.
به  هم  هـمزمان  نمی شود  او،  باور  به 
درامۀ صلح  به  هم  و  کوبید  طبل جنگ 

پرداخت.
طرح  این،  از  پیش  که  مسعود  آقای 
آجندای ملی را ارایه کرده است، گفت: 
به  ما  ملی  آجندای  چارچوب  در  ابتدآ 
یک گفتمان ملی میان خودمان، به اتخاذ 
میان  ملی  واحد  استرتیژی  و  دیدگاه ها 
خودمان، به اعتماد سازی میان خودمان، 
مقتدر  و  متوازن  ملی  دولت  تشکیل  به 
تا  قدرت  موضع  از  و  خودمان  میان 
پایدار ضرورت حیاتی  به صلح  رسیدن 

داریم.
شمول  به  تلویزیونی،  برنامۀ  این  در 
شماری از نماینده گان جامعۀ مدنی، عمر 
اسد  حکومت،  نماینده گی  به  زاخیلوال 
درانی رییس اسبق  ISI  پاکستان، ماللی 

شینواری
طریق  از  آینده  روزهای  در  برنامه  این 
تلویزیون و رادیوی بی بی سی و رادیو 
خواهد  پخش  افغانستان  ملی  تلویزیون 

شد.
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دنبال  به  کنید.  دوری  منفی  افراد  از 
ارتباط  آن ها  با  و  باشید  دوستان خوش بین 
ناآرامِی  باعث  حالت  چهار  کنید.  برقرار 
قطعیت،  عدم  بودن،  »فّرار  می شود؛  ذهنی 
پیچیده گی و ابهام.« برای رویارویی با آن ها، 
در  خود  خواسته های  از  واضحی  تصویر 
تصویری  یادآورهای  با  کنید.  حفظ  ذهن 
یعنی نشانه هایی که سفر ذهنِی جدید شما 
را به یادتان می آورند، به خود کمک کنید. 
»موترهای  روش  از  به ساده گی  می توانید 
قرمز« استفاده کنید. بعضی افراد لباس قرمز 
می پوشند تا تفکر مثبت را به خود یادآوری 
کنند. افراد دیگر اشیای قرمزی را به عنوان 
قرار  خود  کار  محل  در  یادآوری کننده، 

می دهند.
 

چند تمرین عملی
اول  باشید،  داشته  مثبتی  تفکر  این که  برای 
باید خودتان را بشناسید. برای اجرای 6 گام 
»موتر قرمز«، این فهرست ها و جدول ها را 

تهیه کنید:
۱ـ احساسات/ عالیق و نقاط قوت

و  عالیق  احساسات،  نوشتن  با  را  کارتان 
نقاط قوِت خود آغاز کنید. تحقیقات نشان 
نقاط قوت شخصِی خود هر روز  از  مردم،  از  تنها 20 درصد  که  داده اند 
فعاالنه استفاده می کنند. برای تعیین نقاط قوت خود، گروهی که در آن قرار 
دستاوردهای  می خواهید  همیشه  »موفق:  مثاًل  کنید؛  مشخص  را  می گیرید 
کنید. مشاور: یک  اداره  را  کارها  فرمانده: می خواهید  باشید.  داشته  بزرگ 
لذت  هم  کنار  در  افراد  کردن  جمع  از  جمع کننده:  هستید.  منظم  متفکر 

می برید. احساسات و عالیق شما، به زنده گی تان هیجان می بخشد.
۲ـ احساسات/ عالیق، نقاط قوت و ارزش ها

اثر  که  معنی داری  اصول  کنید.  اضافه  فهرست تان  به  را  خود  ارزش های 
مستقیمی بر کار بعدی شما دارند را انتخاب کرده و فهرستی از اهداف مهِم 
خود تهیه کنید. ارزش های رایج، شامِل شجاعت، عزم و امانت داری هستند. 

پنج ارزش را در جدوِل خود بگنجانید.
3ـ فهرست مشارکتی

کارهایی که می خواهید انجام دهید را در طوفان مغزی بررسی کنید. سپس 
فهرستی از اهداِف خود تهیه کنید.

۴ـ دایرۀ کامل
بیرون رسم  به  رو  محورهایی  و  آن  مرکِز  در  بیضی کوچکی  با  نموداری 
وسیع  حوزه های  از  یکی  نماد  که  بکشید  دایره یی  محور،  هر  روی  کنید. 
زنده گی شما مثل روابط، سالمتی و تن درستی، شغل، معنویات، تحصیالت 
و... است. نقطه یی مشکی به نشانۀ میزان انجام درست وظایِف هر گروه، 
روی هر محور بکشید. هرچه نقطۀ مشکی به هر دایره نزدیک تر باشد، در 

آن حوزه بهتر عمل کرده اید.

نویسنده: محمد حسین کیانی
اجتماعی  تأسیسات  دین  این که  در   )2
با  مراکزی  و  سازمان ها  و  است، 
و  می شوند  تشکیل  دین  موضوعیِت 
سیاسی  مناسبات  بر  توجهی  قابِل  اثرات 
تفاوت های  وجود  از  جدای  می گذارند؛ 
مبتنی  دینی،  مصداق  هر  مورد  در  بسیار 
به  اکنکار  عرفان  شدید  انتقادهای  بر 
مسلک  هر  معنوی  رهبران  و  روحانیون 
نه  دغدغه  این  است.  عرفانی  و  دینی 
بسیاری  در  بلکه  اکنکار،  عرفان  در  تنها 
غرب  علمی  گرایش های  و  نحله ها  از 
مشهود است، و بیشتر، ریشه در عملکرد 
طوالنی و نابخردانۀ کلیسا در قرون وسطا 
دارد. این ادعا در مورد هر مصداق دینی 

می بایست  تأثیرگذارش  جغرافیای  و 
بسیار گوناگون و متفاوت بیان شود. هر 
از  برخی  اخالقی  غیر  عملکردهای  چند 
ناخودآگاه  دینی،  مصداق  هر  روحانیون، 
سوق  دغدغه  این  سوی  به  را  ذهن 
می دهد، ولی این بیان در مورد همۀ ادیان 

بزرگ و کوچک، کلیت ندارد. 
تعلیمات  پیامبران و  میان همۀ  به راستی 
خود  حیات  دوران  در  که  شفاهی 
داشته اند و برداشت هایی که قرن ها بعد از 
کالم ایشان شده و منجر به پیدایش عقاید 
جدیدی مبتنی بر شرایط جدید اجتماعی 
غیر  که  دارد  وجود  تفاوت هایی  شده، 
قابل انکار است. از این رو، هیچ گاه نباید 
نظریه یا عملکرد پیروان معاصر یک دین 
اصل  با  منطبق  کلی  به طور  و  کاماًل  را، 
نظریه یا عملکرد پیامبران و رهبران، یک 
مصداق دینی دانست و به واسطۀ داشتن 
اشتباهات گوناگونی که توسط پیروان یا 
سازمان های متکی به دین ایجاد می شود، 
اصل گزاره های دینی و شخصیت پیامبر 

آن دین را تخریب کرد. 
به  مهم  اشکال  یک  معتقدند:  برخی   )3
متعلق  آنان  که  است  این  بزرگ  ادیان 
انسان  اکنون،  و  بوده اند  قبل  قرن ها  به 
تا  است  جدید  ادیان  محتاج  معاصر، 
در  را  معنوِی خود  نوین  نیازهای  بتواند 
آنان جست وجو کند. اکنکار معتقد به این 
مسلک  یک  را  اکنکار خود  است.  شبهه 
انسان  برای  که  می داند  جدید  معنوی 
دوران  اقتضائات  واسطۀ  به  امروزی، 
معاصر نسبت به دیگر ادیان جهان مفیدتر 
است. اکنکار معتقد است که هدف همۀ 
ادیان قدیم ایجاد ارتباط با خداوند بوده 
و این نکته را ضعف ادیان بزرگ معاصر 

می داند. 
اما باید گفت که هدف همۀ ادیان بزرگ، 
صرف ارتباط با سوگماد )خدای مطلق( 
نبوده است؛ چرا که در بسیاری از ادیان 
به خواسته های  التزام  به خصوص اسالم، 
اجتماعی انسان در لوای ارتباط با خداوند 
صرف  اگر  این که  ضمن  است.  روشن 
ارتباط با خدا، اشکال اساسی ادیان است. 

با  ارتباط  اکنکار،  به چه علت در عرفان 
برتری که همه گی  سوگماد و جهان های 
تحت حمایت نماینده گان سوگماد است؛ 
این که  و  می شود؟  داده  نشان  پراهمیت 
تحت  برتر  جهان های  طبقۀ  آخرین 
نظارت شخصی سوگماد )خدای مطلق( 
است. و چنین اظهار می شود که باالترین 
استاد اکنکار در آن طبقه با خدا در ارتباط 

است. 
متعلق  بزرگ  ادیان  که  اشکال  این  اما 
حل  برای  اکنون  و  بوده  قبل  قرن ها  به 
معاصر  انسان  اجتماعی،  معنوی  نیازهای 
نیازمند ادیان جدید است، متوجه هر دین 
تغییرات  به  که  است  عرفانی  مسلک  یا 
معنوی  جدید  بحران های  و  اجتماعی 
معتقدیم  رو،  این  از  ندارد.  توجه  انسان 
ادیان  همۀ  به  متعلق  اشکال  این  که 
ادیان،  از  برخی  که  چرا  نیست،  بزرگ 
تکیه  واسطه  به  اسالم،  دین  به خصوص 
بر اصول اولیه، ملزم به تأسیس احکام و 
خروج  برای  جدیدی  معنوی  گزاره های 
است؛  اجتماعی  یا  معنوی  بحران  هر  از 
بحران های معنوی اخالقی یی که در ادوار 
اجتماعی  تحوالت  اثر  بر  و  گوناگون، 

پدید آمده اند. 
با توجه به این اصل کلی، چنین ادیانی، 
و  ادیان  تمام  بر  اسالم،  به خصوص 
عرفان های نوظهور برتری دارند؛ چرا که 
نوظهور  عرفان های  وجودی  فلسفۀ  اگر 
رفع مشکالت جدید انسان معاصر باشد، 
برخی از ادیان همانند اسالم، قادر به رفع 
این مشکالت اند. ضمن این که این ادیان 
رهبران  عملی،  و  علمی  پشتوانۀ  دارای 
باتجربه، و تجربۀ حل مشکالت بیشتری 

نسبت به عرفان های نوظهوراند. 
بسیاری  در  که  است  یادآوری  به  الزم 
ادعای  دینی،  نوپدید  جریان های  از 
مطرح  ادیان  تمامی  بودن  ساخته گی 
می شود به عنوان مثال، در تعالیم کریشنا 
مذاهب  و  ادیان  که  آمده،  چنین  مورتی 

همه گی ساخته گی اند. 
کریشنامورتی می گوید: ما خواهان پدری 
ما  از  که  هستیم  قدرت مند  و  عظمت  با 
باید  که چه  بگوید  ما  به  و  کند  حمایت 
نمانیم،  تنها  آن که  برای  حاال  بکنیم. 
اعتقاد  خدا  به  نمانیم،  پشیمان  و  یار  بی 
زنده گی کمک  در  ما  به  که  پیدا می کنیم 
این  که  ماست  ذهن  این همه  با  می کند. 
به  نیست؟  طور  این  است.  آفریده  را 
خاطر این که ما می ترسیم و دوست داریم 
چیز  چه  بگوید:  ما  به  و  بشویم  هدایت 
است.  غلط  چیز  چه  و  است  درست 
هم چنان که بزرگ می شویم و به اصطالح 
مذهب را می سازیم، که در واقع مذاهب، 
حقیقی نیستند. مذهب به عقیدۀ من، چیز 
به  این که  برای  و  است  متفاوتی  کاماًل 
این چیز متفاوت که مذهب واقعی است 
دست پیدا کنیم، باید به طور کلی از نظر 
که  مذهبی  از  و دست  آزاد شویم  ذهنی 
ذهن ها آن را ساخته و اختراع کرده است، 

برداریم.)8( 
تمامی باورها، از مسیح گرایی، هندوییسم 
در  که  اندیشه اند  پویش  بودا،  آیین  و 
و  نمادها  نوشتارها،  زمان،  راستای 
فرآوردهای دست و ذهن تداوم یافته اند 
کنونی  مدرن  جهان  در  آنها  همۀ  و 
دیدگاه  از  می شوند.  خوانده  دین  نیز، 
دین  به راستی  این ها  کریشنامورتی، 
نبوده، بلکه پنداری رمانتیک، احساساتی، 
تسکین دهنده و خرسندکننده است، که در 

حقیقت دین راستین نمی باشد.)9( 
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از  بخشي  موراکامي  پیش،  چندي 
داستان زنده گي اش را براي روزنامۀ انگلیسي »تلگراف« 
به  خود  عالیق  از  داستان،  این  در  موراکامي  نوشت. 
موراکامي  مي گوید.  بیس بال  بازي  و  کتاب  موسیقي، 
از زماني مي گوید که احساس کرد مي تواند بنویسد و 
جینگو  استادیومِ  از وقتي مي گوید که روي سراشیبِي 
دراز کشیده بود و مسابقۀ بین دو تیِم بیس بال را تماشا 
براي  امریکایي  بازیکن  هیلتون«،  »دیو  وقتي  مي کرد. 
ضربه زدن به توپ آمد و در آن لحظه که هیلتون ضربۀ 
دابل را به توپ وارد کرد، موراکامي به دلش افتاد که 

مي تواند یک نویسنده باشد.
***

اکثر آدم ها، منظورم آدم هایي ست که در جاپان زنده گي 
دست وپا  شغلي  مي کنند،  تمام  را  درس شان  مي کنند، 
ازدواج مي کنند. در واقع من  از مدتي  بعد  مي کنند و 
هم مي خواستم چنین رویه یي را پیش بگیرم. یا حداقل 
حاال  برود.  پیش  این طوري  همه چیز  مي کردم  تصور 
واقعیتش این است که ازدواج کردم، بعد سِر کار رفتم 
و بعد باالخره درسم را هم تمام کردم. به عبارت دیگر، 
راهي که من رفتم، دقیقًا برعکس الگوي معمول است.
کنم،  کار  شرکتي  یا  کسي  براي  بخواهم  مي آمد  بدم 
بنابراین کسب وکارِ خودم را راه انداختم؛ جایي که مردم 
در آن موسیقي جاز گوش مي دهند، قهوه مي نوشند و 
خوراکي مي خورند. خیلي ساده بود، ایده یي که زحمت 
و دغدغه نداشت. فکر مي کردم البد این دست مشاغل 
این گونه اند که از صبح تا شب بدون هیچ دلواپسي لَم 
مي دهي و به آهنگ مورد عالقه ات گوش مي دهي. اما 
من و همسرم زماني که هنوز دانشجو بودیم، ازدواج 
کردیم و   آن موقع هیچ پولي در بساط نداشتیم و همین 
براي  بود.  مغازه  انداختن  راه  براي  ما  اصلِي  مشکل 
مثل  زنده گي مان  اول  سال  سه  همسرم  و  من  همین 
برده ها کار کردیم. گاهي چند جا کار مي کردیم تا پول 
بیشتري جمع کنیم. بعد هم از دوست و فامیل، مبالغ 
درشتي قرض گرفتم. بعد همۀ پول هایي را که با جان 
کندن به دست آورده بودیم، روي هم گذاشتیم و یک 
پاتوق  کافي شاپ کوچک در کوکوبونجي، شهري که 
دانشجوهاست و در حومۀ توکیو قراردارد، باز کردیم. 

سال 1974 بود. 
باز کردن چنین جایي، که صاحبش خودتان باشید، در 
آن زمان خیلي کمتر از حاال هزینه مي بُرد. جوان هایي 
»زنده گي  از  قیمتي  هر  به  بودند  مصمم  که  ما  مثل 
شرکتي« دوري کنند، در نقطه نقطۀ شهر کار و کاسبي 
رستورانت،  و  کافه  انداخته  بودند.  راه  را  خودشان 
فروشگاه، کتاب فروشي و هر چي که دل تان بخواهد. 
بودند،  ما  نزدیک  که  مغازه یي  چند  مدیر  و  صاحب 
هم سن و ساِل من و همسرم بودند. شهر کوکوبونجي 
جو ضدفرهنگِي قوي یی داشت و آن هایي که به آن جا 
مي آمدند، مخالف  تلفیق جنبش هاي دانشجویي بودند. 
دوره یي بود که در سراسر دنیا مي شد در هر سیستمي 

شکافي پیدا کرد. 
از خانۀ پدر و مادرم، پیانوي دیواري  قدیمي ام را آوردم 
زنده  موسیقي  اجراي  کافي شاپ  در  هفته ها  آخر  و 
زیادي  موزیسین هاي جاز جوان  کوکوبونجي  داشتیم. 
ما  که  شندرغازي  قبال  در  تمام  اشتیاق  با  که  داشت 
مي توانستیم به آن ها بدهیم، برنامه اجرا مي کردند. بیشتر 
با آن ها در  آن ها موزیسین هاي معروفي شدند؛ گاهي 

کلوب هاي جاز توکیو برخورد مي کنم. 
اما  داشتیم،  دوست  را  مي کردیم  که  کاري  اگرچه 
پرداخت بدهي هاي مان مثل یک سرباالیي تمام نشدني 
در  و  دوست  به  و  بودیم  بدهکار  کلي  بانک  به  بود. 
مقروض  کلي  مي کردند،  ما حمایت  از  که  همسایه  و 
بودیم. یک بار، وقتي من و همسرم براي جور کردن 
قسط وامِ بانک به هر دري مي زدیم و داشتیم در خیابان 
انداخته  پایین  را  سرمان  که  همان طور  مي رفتیم  راه 
بودیم، دیدیم مقداري پول روي زمین افتاده. نمي دانم 
»هم زماني« یا یک نوع »شفاعت الهي« بود، چون پولي 
که پیدا کرده بودیم، دقیقا همان  مبلغي بود که ما احتیاج 
داشتیم. از آن جایي که روز پرداخت قسط وام فرداي آن 
شب بود، براي ما پیدا کردن آن پول، حکم عفو مجرم 
در آخرین لحظه را داشت)البته اتفاق هاي عجیبي مثل 
این، بارها در برهه هاي زماني مختلف در زنده گي ام رخ 
داده است(. در چنین مواقعي، بیشتر جاپاني ها احتماالً 
بهترین عکس العمل را نشان مي دهند، یعني پول را به 
پولیس مي دهند؛ اما ما که جان مان در آن وضعیت به 
لب مان رسیده بود، نمي تواستیم چنین فکري را عملي 

کنیم. 
به هر حال آن روزها، روزهاي خوب بودند. اصاًل ابهامي 
در این موضوع نیست. اول جواني ام بود و مي توانستم 
تمام روز به آهنِگ مورد عالقه ام گوش بدهم و پادشاه 
داخِل  را  خودم  نبودم  مجبور  باشم.  کوچکم  قلمرو 
و  خشک  جلسه هاي  در  کنم،  جا  پُرمسافر  قطارهاي 
مسخره شرکت کنم، یا تملق رییس بداخمي را بگویم 
داشتم  را  این  در عوض، شانس  نداشتم.  که دوستش 

همه رقم آدم هاي باحال را ببینم. 
بنابراین دهۀ سوم زنده گي ام به پرداخت قرض و وام 
درست  کوکتل  و  )ساندویچ  سخت  بدني  کارهاي  و 
پُر  دهان شان  که  مشتري هایي  کردن  بیرون  کردن، 
صاحب خانه  سال،  چند  از  بعد  گذشت.  بود(  غذا  از 
آن  در  ما  کافي شاپ  که  را  ساختماني  گرفت  تصمیم 
و  نوسازتر  ساختماني  به  ما  پس  کند.  بازسازي  بود، 
نقل  توکیو  مرکز  نزدیک  سنداگایا،  شهر  در  بزرگ تر 
مکان کردیم. در این ساختمان جدید آن قدر جا داشتیم 
که یک پیانوي رویال هم یک گوشۀ کافۀ مان بگذاریم. 
اما نتیجه همۀ این ها روي بدهي هاي مان بي تأثیر نبود. 

بنابراین زنده گي مان آن قدرها هم آسان نشده بود. 
وقتي به آن زمان فکر مي کنم، فقط یادم است که چه قدر 
بیست وچند  در  همه  نظرم  به  مي کردیم.  کار  سخت 
لذت  براي  هیچ وقتي  ما  اما  مي دهند،  لم  ساله گي شان 
زور  به  نداشتیم.  جواني«  بي خیالي  »روزهاي  از  بردن 
دست مان به دهان مان مي رسید. هرچند، وقت آزادِ خود 
کتاب  موسیقي،  بر  عالوه  مي کردم.  مطالعه  صرف  را 
چه قدر  نبود  مهم  بود.  زنده گي ام  دیگر  لذت  خواندن 
سرم شلوغ است، چه قدر بدهکارم یا چه قدر خسته ام، 
هیچ کس و هیچ چیز نمي توانست این لذت ها را از من 

بگیرد. 
وقتي به 30ساله گي نزدیک مي شدم، باالخره اسم ورسم 
بار موسیقِي ما در سنداگایا جا مي افتاد. درست است که 
با وجود بدهي ها و فروشي که مدام باال و پایین مي شد، 
این  حداقلش  اما  باشد،  آسوده  خیال مان  نمي توانست 
بود که همه چیز سمت و سوي درسِت خودش را طي 

مي کرد.
گاهي تماشاي مسابقه ها را جایگزین پیاده روي مي کردم. 

ماه اپریل 1978 در عصر یک روز دل نشین، به تماشاي 
بازي بیس بال در استادیوم جینگو رفتم. خیلي از محل 
لیگ  فصل  افتتاحیۀ  بازي  نبود.  دور  کارم  و  زنده گي 
پرتاب شد  یک  ساعت  در  توپ  نخستین  بود،  اصلي 
کارپ«  »هیروشیما  مقابل  در  سوالوز«  »یاکولت  تیم  و 
بازي مي کرد. من هم که در آن روزها طرف دار سوالوز 
بودم، آن زمان، سوالوز پول کمي داشت و اسم بازیکن 
درخشاني در فهرستش دیده نمي شد، بنابراین همیشه 
یک تیم ضعیف بود. طبیعتًا این دو تیم خیلي پُرطرف دار 
نبودند. شاید بازي افتتاحیۀ فصل پرطرف دار باشد، اما 
خارجي  منطقۀ  حفاظ  آن طرف  تماشاچي  چند  فقط 
نوشیدني ام دستم  بودند. من که  بیس بال نشسته  زمین 
بود، روي زمین دراز کشیدم تا بازي را ببینم. آن زمان 
هنوز براي تماشاچي ها صندلي نگذاشته بودند و باید 
روي سراشیبي پُرچمن مي نشستي. آسمان آبي درخشان 
در  توپ  سفیدي  بود،  خنک  خنک  نوشیدني ام  بود، 
زمین سبز خیره کننده بود و این زمین سبز، رنگي بود 
از مدت ها مي دیدم. نخستین پرتاب کنندۀ تیم  که پس 
سوالوز تازه واردي استخواني به نام »دیو هیلتون« بود. 
او از امریکا آمده بود و کاماًل گمنام بود. او در جایگاه 
چهارم،  ضربه زنندۀ  داشت.  قرار  پرتاب کننده  نخستین 
برنامه   مدیر  عنوان  به  بعدها  که  بود  منوئل«  »چارلي 
مشهور  فیلیز«  »فیالدلفیا  و  ایندینز«  »کلیولند  تیم هاي 
قوي  پرتاب کنندۀ  گرچه  و  بود  جذاب  خیلي  او  شد. 
»شیطان  لقب  او  به  جاپاني اش  طرف دارهاي  بود،  هم 

سرخ« را داده بودند. 
فکر مي کنم نخستین بازیکن تیم »هیروشیما« که توپ 
را براي ضربه زننده انداخت، »یوشیرو سوتوکوبا« بود. 
»یاکولت« جواب توپ هاي »تاکشي یاسودا« را مي داد. 
در انتهاي نخستین ست مسابقه، صداي تشویق نامنظمي 
بلند شد. در آن لحظه، بدون دلیل و بدون پیش زمینه یي، 
جرقه اي در ذهنم خورد: فکر کنم بتوانم رماني بنویسم.
بیاورم.  خاطر  به  را  حس  آن  مي توانم  هم  هنوز 
آسمان  از  چیزي  انگار  که  بود  این  مانند  احساسش 
نمي دانستم  بیاید.  فرود  بیفتد و درست در دستان من 
و  نمي دانستم  موقع  آن  بیفتد.  من  مشت  در  باید  چرا 
حاال هم نمي دانم. حاال هر دلیلي که داشت، این فکر 
به ذهنم رسیده بود. مثل کشف و شهود بود. یا شاید 
تجلي و نمود بهترین معادل براي آن اتفاق باشد. فقط 
مي توانم بگویم در آن لحظه که طنین صداي ضربۀ دابل 
زیباي »دیو هیلتون« در استادیوم جینگو پیچید، مسیر 

زنده گي ام براي همیشه عوض شد. 
تا آنجایي که یادم است، تیم یاکولت بازي را برد و بعد 
از بازي سوار قطار شینجوکو شدم و یک بسته کاغذ 
و یک خودنویس خریدم. آن زمان خبري از واژه پرداز 
دست  با  را  همه چیز  باید  یعني  و  نبود  کمپیوتر  و 
است  یادم  بود.  تازه  حسي  نوشتن،  حس  مي نوشتیم. 
چه قدر ترسیده بودم. از زماني که با خودنویس شروع 

به نوشتن روي کاغذ کردم، زمان زیادي مي گذشت. 
پس از آن شب، هر شب وقتي دیر از سر کار به خانه 
بازمي گشتم، پشت میز آشپزخانه مي نشستم و مي نوشتم. 
ساعت هاي قبل از طلوع آفتاب، تنها وقت آزادم بود. 
حدود شش ماه بعد داستان »به آواز باد گوش بسپار« را 
نوشتم. درست وقتي که فصل مسابقات بیس بال رو به 
پایان بود، نخستین پیش نویِس این داستان را هم تمام 
کردم. آن سال بخت یارِ تیم یاکولت سوالوز بود و همه 
پیش بیني مي کردند این تیم برندۀ لیگ سنترال شود. حتا 
را هم شکست  »پسیفیک«  لیگ  قهرمان هاي  سوالوزها 
دادند. آن فصل بازي ها، فصل معجزه  آسایي بود که دل 

هواداراِن تیم یاکولت سوالوز حسابي شاد شد. 
است  کوتاه  اثري  بسپار«،  گوش  باد  آواز  »به  داستان 
که بیشتر یک نووال است تا رمان. با وجود این، چون 
داشتم،  داستان  این  بر روي  کار  براي  زمان محدودي 
اما  برد.  زیادي  کار  کردنش  تمام  و  کشید  ماه ها طول 
مشکل بزرگ تر این بود که چند و چوِن رمان نوشتن را 
بلد نبودم. راستش را بگویم، گرچه همه نوع داستاني 
رمان هاي  عالقه ام  مورد  داستان هاي  اما  مي خواندم 
روسي قرن نوزدهمي و داستان هاي کارآگاهي امریکایي 
بود و هرگز نگاهي جدي به داستان هاي جاپاني معاصر 
نکرده بودم. بنابراین اصاًل نمي دانستم در آن زمان چه 
نوع رمان هاي جاپاني خواننده را جذب مي کرد و باید 

چه طور داستانم را به زبان جاپاني مي نوشتم. 
چند ماهي حدس مطلق مبناي کارم بود. سبکي را در 

نتیجه  وقتي  مي بردم.  پیش  را  و همان  بودم  نظرگرفته 
را  خواندم، اصاًل به وجد نیامدم. رمانم از نظر عناصر 
حوصله  به نحوی  اما  نداشت  نقصي  هیچ  قراردادي، 
کرد.  دلسرد  را  من  داستانم  مجموع  در  و  بود  سربر 
داشته  احساسي  چنین  نویسنده  وقتی  مي کردم  فکر 
بنابراین برخورد خواننده خیلي منفي تر خواهد  باشد، 
رمان  یک  الزمه هاي  مي کردم  فکر  درمانده گي  با  بود. 
باید در همان  نمي دانم. در شرایط عادي، همه چیز  را 
مي کشیدم.  دست  نوشتن  از  من  و  مي شد  تمام  نقطه 
روي  و  جینگو  استادیوم  در  که  شهودي  و  اما کشف 
اعماق  تا  را  اثرش  بود،  افتاده  اتفاق  سراشیبي چمنش 

ذهنم گذاشته بود. 
وقتي به گذشته نگاه مي کنم، مي بینم طبیعي بود که آن 
موقع نتوانسته بودم یک رماِن خوب خلق کنم. اشتباه 
بزرگي است که خیال کنید آدمي مثل من که هیچ وقت 
ابتداي  در  بتواند  نشده،  قلم  به  دست  زنده گي اش  در 
مسیر نویسنده گي، داستاني خارق العاده بیافریند. سعي 
داشتم ناممکن را ممکن کنم. در دل مي گفتم: »ول کن، 
که  نسخه هایي  بنویسي.  اصیل  رماِن  یک  نمي خواهد 
براي »رمان« و »ادبیات« پیچیده شده را بي خیال شو و 
افکارِ خودت را همان طور که به ذهنت  احساسات و 

مي رسد، آزادانه و هر طور دوست داري پیاده کن.«

شدم  نويسنده  چه گونه 
به روايِت هاروكي 

موراكامي

برگردان: بهار سرلك                                بخش نخســت
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هم زمان با افزایش نگرانی ها در کنگره امریکا درباره 
طرح باراک اوباما، رییس جمهور امریکا برای خروج 
در  امریکا  دولتی  ویژه  ناظر  افغانستان،  از  نیروهایش 
این  کرد  اعالم  گزارشی  در  افغانستان  بازسازی  امور 
کشور نسبت به سال گذشته با خطرات بیشتری مواجه 
است زیرا ناآرامی ها افزایش یافته و اقتصاد افغانستان 

در اوضاع وخیم تری قرار گرفته است.
سپکو،  جان  پست،  واشنگتن  روزنامه  گزارش  به 
افغانستان  رییس اداره بازرسی امریکا برای بازسازی 
کننده  نگران  اوضاع  به  اشاره  با  »سیگار«،  به  موسوم 
گروه های  دیگر  و  طالبان  توسط  شورش ها  از  ناشی 
در  افغانستان  چهارم  یک  تقریباً  کرد:  اعالم  افراطی 
خطر حمالت قرار داشته و در حال حاضر دولت تنها 

کنترل 70 درصد از کشور را در دست دارد.
اعالم  کنگره  در  خود  ماهه  سه  گزارش  در  سپکو 
بیشتری  مناطق  بر  کرد: در حال حاضر گروه طالبان 
از افغانستان نسبت به دیگر سال های پس از سقوط 
حاکمیت این گروه در سال 2001، نفوذ یا کنترل دارد.
این ناظر ویژه در امور افغانستان افزود: کاهش نیروی 
اقتصاد  روند  کاهش  و  افغانستان  در  خارجی  نظامی 
جهانی باعث می شود که اقتصاد این کشور در برابر 

مشکالت آسیب پذیرتر شود.
وضعیت اسفناک افغانستان باعث شده است که باراک 
برای  خود  برنامه  در  امریکا  جمهوری  رییس  اوباما، 

بر  امریکایی تجدید نظر کند.  نیروهای  خروج کامل 
گرفته  تصمیم  امریکا  رییس جمهوری  اساس  همین 
نفر را  به جای برگرداندن تمام سربازان خود 5500 

نگه دارد.
اختیارات  خود  نظامیان  به  امریکا  ارتش  همچنین 
بیشتری داده است تا مواضع داعش را در این کشور 
مورد هدف قرار دهند. در همین راستا جاش ارنست، 
سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت: افغانستان در 
گرفته  قرار  وخیم  و  دشوار  بسیار  اوضاع  یک  میان 

است.
وی ادامه داد: دولت و نیروهای امنیتی ملی افغانستان 
و  سال  یک  طول  در  کشور  امنیتی  وضعیت  مسئول 

اندی گذشته بوده اند.
اوباما  افزود:  اظهاراتش  از  دیگری  در بخش  ارنست 
در  ناتو  در  ما  شرکای  و  امریکا  ارتش  عملکرد  از 

افغانستان خشنود است.
او اضافه کرد: ما در افغان ها اراده یی برای مبارزه برای 
کشورشان و تالش برای بازپس گیری از دست رفته ها 

و بازسازی کشور مشاهده می کنیم.
در همین حال جان مک کین، رییس کمیته خدمات 
مسلح سنا گفت: کاهش تعداد سربازان امریکا از 9800 
به 5500 نفر می تواند تالش های امریکا برای آموزش 
نیروهای افغان و جنگ با شبه نظامیان را تحت تاثیر 
نیروهای  زمان حذف طرح خروج  اکنون  دهد.  قرار 

امریکا از این کشور و تعیین زمان برای آن است.
»تقریبا«  است:  آمده  سیگار  گزارش  سیزدهمین  در 
زیر  یا  کنترل  در  افغانستان  مناطق  از  درصد   71.7
نفوذ دولت این کشور است و نبود امنیت سبب شده 
افغان«،  مقام های  »حتی  و  امریکایی ها  از  بسیاری  تا 
به  که  بازسازی  پروژه های  از  بازرسی  برای  نتوانند 
وسیله امریکا تامین مالی می شوند، به مناطق مختلف 

افغانستان سفر کنند.
سیگار گفته است که عدم حضور بازرسان در مناطقی 
که قرار است این پروژه ها در آنجا اجرا شود، سبب 
و  معلم ها  مدارس،  برای  دالر  میلیون ها  رفتن  هدر 

دانش آموزان خیالی که وجود ندارند، می شود.
و  پرورش  و  آموزش  وزیران  گذشته  جون  ماه  در 
این  نمایندگان مجلس  به  افغانستان  تحصیالت عالی 
کشور گفته بودند که مسووالن پیشین وزارت آموزش 
رییس  کرزی،  حامد  حکومت  زمان  در  پرورش  و 
معلمان  و  مکاتب  افغانستان، شمار  پیشین  جمهوری 

را جعل کرده اند.
بین المللی  توسعه  اداره  از  زمان  آن  در  سپکو  جان 
امریکا )USAID( خواسته بود در مورد درستی آماری 
که کمک های امریکا به وزارت معارف در افغانستان 

متکی بر آن است، توضیح دهد.
در گزارش تازه سیگار همچنین گفته شده که به رغم 
توسعه،  و  بازسازی  برای  تالش  دهه  یک  از  بیش 
باقی  شکننده  همچنان  افغانستان  اقتصادی  وضعیت 

مانده است.
شورشیان،  مقاومت  که  است  آمده  گزارش  این  در 
خروج  روند  ادامه  خارجی،  نظامیان  شمار  کاهش 
اقتصاد  رشد  کند  روند  و  کشور  از  سرمایه  و  مردم 
جهانی، سبب شده تا چشم انداز اقتصادی افغانستان از 

نگران کننده به تاریک تبدیل شود.
در  افغانستان  داخلی  عواید  اینکه  به  اشاره  با  سیگار 
یازده ماه اول سال مالی جاری برای تامین 40 درصد 
که  است  گفته  رسیده،  به مصرف  این کشور  بودجه 
نامتوازن  صادرات  و  واردات  کالن  بودجه  کسری 
قابل  کمک   نیازمند  همچنان  آینده  در  افغانستان، 

توجهی باقی خواهند ماند.
اداره توسعه بین المللی امریکا از سال 2003 تا کنون 
به  افغانستان  در  ثبات  تحکیم  برای  دالر  میلیارد   2.3

مصرف رسانده است.

رییس اداره حمایت از سرمایه گذاری 
میزان  که  می گوید  آیسا،  افغانستان، 
سرمایه گذاری در سال 2015 در این 
شده  ثبت  دالر  میلیون   590 کشور، 
که نسبت به سال گذشته، 30 درصد 

کاهش یافته  است.
اداره، روز  این  قربان حقجو، رییس 
شنبه، 10 دلو در یک کنفرانس خبری 
این رقم در سال  کابل گفت که  در 
گذشته میالدی 860 میلیون دالر بود.

رییس ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری 
با توجه به مشکالت کنونی در دولت 
دوتیم  که  گفته  همچنان  افغانستان 
شامل در حکومت وحدت ملی، پس 
از یک سال و چند ماه کار مشترک تا 

اکنون یک تیم نشده اند. 
به گفتۀ آقای حقجو آمار ثبت شده در 

این اداره نشان می دهد که از سال 2011 تاکنون میزان 
سرمایه گذاری در افغانستان سیر نزولی داشته  است.

او هشدار داد که اگر دولت به چالش های موجود در 
راه بهبود روند سرمایه گذاری توجه نکند، افغانستان 
این کشور  از  انسانی  اقتصادی و  فرار سرمایه  شاهد 
اقتصادی  بحران  یک  با  است  ممکن  و  بود  خواهد 

مواجه شود.
بخش  روی  فرا  چالش ها  مهمترین  حقجو  آقای 
استراتژی و  نبود دیدگاه،  را  افغانستان  خصوصی در 
از  حمایت  برای  دولتی  بخش  مشخص  راهکارهای 
سرمایه گذاری و عدم هماهنگی مطلوب میان دولت 
و بخش خصوصی در زمینه تدوین و اجرای قوانین 

عنوان کرد.
امنیتی  مشکالت  آیسا  رییس  گفته  به 
شده  سبب  افغانستان  در  جنگ  ادامه  و 
در  سرمایه گذاری  از  سرمایه گذاران  تا 

کشور ترس داشته باشند.
و  تاجران  ربودن  از  مواردی  گذشته  در 
خانواده  اعضای  و  افغان  سرمایه گذاران 
افغانستان  در  پول  گرفتن  هدف  با  آنها 

اتفاق افتاده است.
روز گذشته نیز اداره بازرسی آمریکا برای 
بازسازی افغانستان در گزارشی ناامنی و 
ادامه روند خروج مردم و سرمایه از این 
کشور را از چالش های عمده یی دانسته 
اقتصاد  وضعیت  شده  سبب  که  بود 

افغانستان همچنان شکننده باقی بماند.
در  مالی  و  اداری  فساد  حقجو،  آقای 
نبود  گمرک ها،  مانند  دولتی  نهادهای 
پارک های  و  راه آهن  جاده،  چون  زیرساخت هایی 
طوالنی  روند  مالیاتی،  سیستم  پیچیده گی  صنعتی، 
قرضه های  به  دسترسی  عدم  و  تجاری  صدور جواز 
که  دانست  دیگری  مشکالت  از  را  درازمدت 

سرمایه گذاران در افغانستان با آنها روبرو هستند.
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اداره بازرسی امریکا: 

دولت افغانستان بر 30 درصد کشور کنترلی ندارد

رییس ادارۀ آیسا:

دو تیم حکومت وحدت ملی یکی نشد

برنامۀ وزارت امور زنان
 برای ثبت ازدواج

وزارت امور زنان می گوید که با آغاز یک برنامۀ جدید، 
پس از این مردم به ساده گی نکاح نامه دریافت خواهند 

کرد.
در  شنبه  روز  افغانستان  زنان  امور  وزیر  نظری  دلبر 
نشستی که به مناسبت آغاز این برنامه در کابل برگزار 
شده بود، روی داشتن نکاح نامۀ قانونی یک زوج تأکید 
گراف خشونت  کاهش  امر سبب  این  که  کرده گفت 

علیه زنان خواهد شد.
نکاح نامۀ  یک  زوج  هر  انسان  هر  "باید  گفت:  وی 
قانونی و شرعی داشته باشند، مفاد این به خاطر کاهش 
او  خشونت است. یک زن را شما می بینید که زمانی 
و  می شود  محروم  میراث  از  باشد،  نداشته  نامه  نکاح 
برایش میراث نمی دهد. نقش این بسیار مهم است که 
در  میراث  از  هستند  که  زنانی  یا  ما  خواهران  همان 

زنده گی شان مستفید می شوند."
به  نامه  نکاح  یا  ثبت و راجستر وثیقه زوجیت  برنامۀ 
به  افغانستان  زنان  امور  وزارت  سوی  از  شنبه  روز 
همکاری دادگاه عالی و برخی از ادارات دیگر در کابل 

آغاز شد.
وزارت امور زنان می گوید که برای اجرای این برنامه 
به  کابل  به چهار زون شهر  را  کارمندانش  از  شماری 

دادگاه عالی معرفی کرده است.
این وزارت همچنان می گوید که از طریق این برنامه 
کرده  ازدواج  قباًل  که  مردانی  و  زنان  از  آنعهد  برای 
اند و صاحب فرزند اند وثیقه زوجیت و برای افرادی 
که ازدواج کرده اند اما فرزند ندارند نکاح نامه توزیع 

خواهد شد.
بر اساس معلومات این وزارت، توزیع نکاح نامه ها در 
نخست از ادارات دولتی آغاز خواهد شد و سلسله آن 

به سایر والیت ها نیز توسعه داده خواهد شد.
مسووالن دادگاه عالی افغانستان نیز از آغاز این برنامه 

استقبال می کنند.
اسناد و   صدیق اهلل حقیق رییس عمومی بخش ثبت 

وثایق دادگاه عالی افغانستان می گوید:
" حقیقت این است که در ارتباط به نکاح نامه از بسیار 
وقت به این طرف دادگاه عالی در خدمت مردم است، 
ولی قسمی که امروز جناب وزیر صاحب به این طرف 
تپ و تالش کردند که به این طور یک شکل گروهی 
این طور یک پروگرام اجتماعی گرفتند. نکاح نامه و 
زوجیت خط در ذات خود در صورت عدم موجودیت 

اش چقدر مشکالت به مردم به بار آمده است."
و  زن  یک  که  می گوید  افغانستان  زنان  امور  وزارت 
شوهر با استفاده از ثبت و راجستر نکاح نامه می توانند 
از تمام حمایت حقوقی که در قانون اساسی و مدنی 

این کشور به آنان داده، مستفید شوند.
این وزارت همچنان از تمام زنان می خواهد تا در زمینه 

اخذ نکاح نامه غفلت نکنند.
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شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه یی که دیروز شنبه منتشر شد، حملۀ 
تروریستی به یک مسجد شیعیان در احساء در عربستان سعودی را به شدت 

محکوم کرد.
اعضای شورای امنیت در بیانیۀ مطبوعاتی خود، تروریسم در تمام اشکال آن را 

جدی ترین تهدید برای صلح و امنیت بین المللی توصیف کردند.
اعضای این شورا بر لزوم محاکمۀ عامالن، سازمان دهنده گان، تأمین کننده گان 

و حامیان مالی این اقدامات تروریستی تأکید کردند.
شورای امنیت با ضروری خواندن این واقعیت که مسووالن این کشتارها باید 
پاسخگو باشند، از تمام کشورها خواست، باتوجه به وظایف خود در ارتباط 
با قوانین بین المللی و قطعنامه های مربوط سازمان ملل به طور فعال در این 

زمینه همکاری کنند.
بدون  تروریستی  اقدامات  که  کرده اند  اظهار  بیانیه  در  همچنین  شورا  این 
توجه به انگیزۀ آن ها و این که کجا، چه هنگامی و توسط چه افرادی صورت 

می گیرد، جرم محسوب شده و قابل توجیه نیست.
اعضای شورای امنیت همچنین ضرورت مبارزه ضد تروریستی همه کشورها 
وظایف  دیگر  انجام  و  ملل  سازمان  منشور  براساس  امکانات  تمام  با  را 

بین المللی علیه تروریسم را مورد تأکید قرار دادند.
در عربستان حداقل چهار  به مسجد شیعیان  تروریستی روز )جمعه(  حملۀ 

کشته و ده ها مجروح برجای گذاشت.

خطیب سابق »الل مسجد« در اسالم آباد اعتراف کرده که با سازمان اطالعات ارتش 
پاکستان )آی.اس.آی( ارتباط دارد؛ اما سخنگوی ارتش این کشور هرگونه ارتباط 

»عبدالعزیز« را رد کرده است.
در حالی که پرویز مشرف رییس جمهور سابق و رییس سابق ستاد ارتش پاکستان 
با عملیات نظامی تعدادی از افراط گراهای »الل مسجد« در اسالم آباد را به قتل 
این  اطالعاتی  نهادهای  با  که  گفته  مسجد  این  سابق  عبدالعزیز، خطیب  رساند، 

کشور ارتباط دارد.
خطیب افراطی الل مسجد اسالم آباد مدعی است که نهادهای اطالعاتی این کشور 

برای حل اختالفات بین این مسجد و دولت در حال مذاکراه هستند.
حامیان الل مسجد و جامعه حفصه در »فیسبوک« با انتشار ویدیویی مدعی شدند 
که یکی از مقامات سازمان اطالعات ارتش )آی.اس.آی( برای حل اختالفات با 

عبدالعزیز مذاکراه کرده است.
حامیان الل مسجد همچنین ادعا کرده اند که مذاکرات عبدالعزیز با سازمان »آی.
اس.آی« در حال بهبود است، اما یکی از افسران دیگر سازمان اطالعات ارتش 

برای تخریب این مذاکرات تالش می کند.
گسترش  عوامل  از  نیز  پاکستان  اطالعاتی  نهادهای  شد:  مدعی  عبدالعزیز 

افراط گرایی در این کشور هستند.
ادعاهای  که  گفت  نیوز  داون  به  پاکستان  ارتش  اطالعات  سازمان  سخنگوی 
با این خطیب جنجالی دیدار نکرده  نیز  عبدالعزیز حقیقت ندارد و هیچ افسری 

است.
به گفته سخنگوی آی.اس.آی، گذشتۀ عبدالعزیز پُر از داستان های جعلی است و 

هیچ یک از مقامات سازمان اطالعات ارتش ارتباطی با او ندارند.
عبدالعزیز مدعی است که افرادی که پسوند نام  آن ها »شاه«، »حیدری« و »شهیدی« 

آمده اند، قاتالن پدرش و سایر علمای اهل سنت هستند.
چوهدری نثار علی خان، وزیر کشور پاکستان چندی پیش در پارلمان این کشور 
اقدام  او  گفت: هیچ پرونده یی علیه عبدالعزیز وجود ندارد پس، چگونه خالف 

شود.

امریکایی  مقام های  اتهام  به  اشاره  با  قادراف، رییس جمهوری چچن  رمضان 
ادعاها و  این  با طرح  پوتین«، گفت: واشنگتن  بر فساد ملی »والدیمیر  مبنی 

اقدام ها، قصد ایجاد هرج و مرج در روسیه را دارد.
ادعاهای  طرح  نوشت:  خود  اینستاگرام  در  بهمن(  )شنبه/10  دیروز  قادراف 
امریکایی  مقام های  سوی  از  روسیه  رییس جمهوری  علیه  بی اساس  و  واهی 
مطرح  روسیه  در  آشوب  و  مرج  و  هرج  ایجاد  برای  و  غیردوستانه  اقدامی 

شده است.
آدام ژوبین، معاون وزیر دارایی امریکا، به تازه گی در گفت وگو با شبکۀ بی 
دالر سرمایه  میلیون  دارد و 40  پنهانی  پوتین سرمایۀ  که  کرد  اعالم  بی سی 

اندوخته است.
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید نیز گفته که اظهارات معاون وزیر دارایی 

امریکا، موضع دولت این کشور )کاخ سفید( است.
رییس جمهوری چچن در مورد این اظهارات مقام های امریکایی خاطرنشان 
کرد: در عصر کنونی حمالت اطالعاتی و خراب کاری ایدیولوژیکی به سالح 

قوی تبدیل شده است.
او ادامه داد: امریکا تالش می کند با کمک برخی متحدان اروپایی خود اعتماد 
به رییس جمهوری روسیه را بین مردم از بین ببرد و از این راه، روسیه را به 
سابق  یوگسالوی  به  حالت  بهترین  در  و  لیبی  عراق،  افغانستان،  سرنوشت 

تبدیل کند.
قادراف خاطرنشان کرد: آنان نمی توانند این واقعیت را بپذیرند که تحریم های 
روسیه  دولت  ارادۀ  در  نتوانسته  روسی شان  ضد  اقدامات  دیگر  و  اقتصادی 

خللی ایجاد کند. هیچ کس نمی تواند در کشور ما تفرقه ایجاد کند.
تند  واکنش  با  روسیه  رییس جمهوری  علیه  امریکایی  مقام های  ادعاهای 

مقام های این کشور مواجه شده است.
سرگیی الوروف، وزیر امورخارجۀ روسیه در گفت وگوی تلفنی با »جان کری« 
همتای امریکایی خود، نسبت به توهین به »والدیمیر پوتین« رییس جمهوری 

روسیه از سوی مقام های امریکایی ابراز انزجار و بیزاری کرد.

افغانستان می گوید که ما مخالف  همایون خیری، رییس جدید تربیت بدنی 
حذف ورزشکار و  نهادهای ورزشی به هر دلیلی می باشیم.

همایون خیری به تازه گی به حیث رییس جدید ریاست تربیت بدنی کشور 
گماشته شده است.

او در مراسم معرفی اش دیروز شنبه 10 دلو که در کمیتۀ ملی المپیک افغانستان 
برگزار شده بود، گفت که  سکتور ورزشی با مشکالت جدی روبه رو است 

و از ورزشکاران استفاده های ابزاری در رقابت های سیاسی صورت می گیرد.
در  نفی گرایی  و  تا سیاست حذف  آقای خیری همچنان گفت که می کوشد 

سکتور ورزشی افغانستان پایان یابد.
افغانستان  المپیک  کمیته  ورزشی  کمیته های  از  بعضی  در  که  است  گفتنی 

مشکالت وجود دارد.
افغانستان  اجتماعی ورزشکار گفت که در  آقای خیری در مورد مصوونیت 

ورزشکار مصوونیت اجتماعی ندارد.
راه  در  که  کشور  هندبال  تیم  عضو   عزیزی،  زبیر  به خاطر  مراسم،  این  در 
مهاجرت به اروپا در آب های یونان غرق شد، اشتراک کننده ها این همایش 

یک دقیقه سکوت کردند.
همایون خیری در این مراسم گفت: »من خود را مکلف می دانم تا گام های 

سازندۀ را در راستای ورزش کشور بردارم«.
و  مالی  مشکالت  با  افغانستان  در  ورزشی  رشته های  که  حالی ست  در  این 

مکان های ورزشی روبه  رو است.

فدراسیون فوتبال افغانستان گفته است که با لیونل مسی تماس گرفته و زمینۀ 
دیدار مرتضی، کودِک باشندۀ غزنی را با این ستارۀ جهان فراهم می کند.

ادارۀ  افغانستان،  در اعالمیۀ فدراسیون فوتبال آمده است: »فدراسیون فوتبال 
رهبری کنندۀ هر فعالیت فوتبالی در کشور می باشد. 

در این اواخر در مورد مرتضی کودک افغانستانی هوادار مسی ستارۀ فوتبال 
جهان در تمام سایت های معتبر جهانی خبرهایی به نشر رسیده است.

با  مسی  مالقات  زمینۀ  تا  می داند  خود  وظیفۀ  افغانستان  فوتبال  فدراسیون 
مرتضی را فراهم کند.

فدراسیون فوتبال افغانستان با این ستارۀ فوتبال جهان ارتباط برقرار کرده است 
و در آیندۀ نزدیک، زمینۀ مالقات مسی را با مرتضی فراهم می کند

تحقیقات جدید نشان میدهد، در حالی که ورزش برای سالمت فرد مفید است، ممکن 
است به تنهایی به کاهش وزن کمک نکند.

نیویورک  انسان شناس در کالج هانتر  پونتزر،  از مطالعاتی که توسط هرمن  یافته  این 
و همکاران او بر روی قبیله یی در کشور افریقایی تانزانیا انجام گرفته، مشخص شده 

است.
مطالعه بر مردم قبیله »هادزا« در شمال تانزانیا متمرکز بود که هیچ نوع کار کشاورزی 
یا ماشینی انجام نمی دهند، با این حال، زیاد راه می روند و در فعالیت های دیگری از 

جمله شکار شرکت دارند.
 پونتزر می گوید، او فکر می کرد اعضای قبیله به دلیل فعالیت بدنی کالری های اضافی 

را از دست می دهند، اما چنین نبود.
پژوهش گران سپس تصمیم گرفتند، سطح مصرف انرژی را با گروهی از غربی ها که از 

راحتی های مدرن برخوردار هستند، مقایسه کنند.
محققان به میزان کالری هایی که حدود سیصد امریکایی بعد فعالیت بدنی سوزاندند، 
که   کالری هایی  مقدار  در  تفاوتی  چندان  ورزش  مقدار  که  بردند  پی  و   کردند  نگاه 

سوزانده می شود، به وجود نمی آورد.
پونتزر می گوید، پژوهش گران دریافتند، افراد نسبتًا فعال حدود 200 کالری بیشتر از 

کسانی که فعالیت بدنی ندارند می سوزانند.
او می گوید ورزش برای حفظ سالمت قلب، ریه ها و مغز مهم است و منافع فراوانی 

دارد. اما ممکن است بهترین ابزار برای کنترل وزن و به ویژه کم کردن آن نباشد.
پونتزر همچنان باور دارد، مطالعه ثابت می کند آن چه موجب می شود فرد سالم بماند، 

ترکیب درست رژیم غذایی  معقول با ورزش معتدل است

شورای امنیت سازمان ملل انفجار انتحاری 

در مسجد شیعیان عربستان را محکوم کرد

اعتراف خطیب افراطی اسالم آباد به ارتباط 

با نهادهای اطالعاتی پاکستان

رییس جمهوری چچن:

امریکا قصد ایجاد هرج و مرج در روسیه را دارد

همایون خیری:
ما مخالف حذف ورزشکار و نهادهای 

ورزشی به هر دلیل می باشیم

فدراسیون فوتبال کشور:

زمینۀ دیدار مسی را
 با مرتضی کوچک فراهم می کنیم

ورزش به تنهایی موجب کاهش وزن نمی شود

سید لطیف سجادی

یکی از اصول حقوق بشر، آزادی فکر و اندیشه است، کشور 
افغانستان نیز این مولفه حقوق بشری را در ظاهر امر پذیرفته 
است؛ اما در جامعه یی افغانستانی بنا بر دالیل مختلف، این 
امر غیر قابل عمل است و فقط در روی کاغذ از آن یاد می شود. عواملی که 

آزادی فکر و اندیشه را در افغانستان به بن بست می کشاند، قرار ذیل اند.
1-استبداد اقتصادی باعث می شود که شکوفایی فکر و اندیشه آن چنان که 

باید بسط و توسعه یابد به عنوان مانع جدی به حساب می آید.
می باشند،  روزمرۀ شان  مخارج  تأمین  گرفتار  که  کارگر  و  ضعیف  2-قشر 
هیچ گاه فرصت نمی یابند تا به حقوق اولیه بشری خودشان که همان بیان 
آزادانۀ باورهای شان است، بپردازند نه از طریق رسانه می توانند به آموزش 
این مسایل توجه کنند و نه هم مطالعۀ روزنامه ها و جراید برای شان میسر 

است.
دولتی  دستگاه های  و  ادارات  در  وظیفه  انجام  که مصروف  بورژوا  3-قشر 
هستند، هیچ گاه به خود اجازه نمی دهند تا مبتنی بر باورها و عقایدی که در 
نهادشان نهفته است، ابراز نظر کنند؛ چون نمونۀ آن را در برکناری معاون 
در  که  هرکسی  نمود،  اعالن  صراحتًا  دولت  که  بودیم  شاهد  غزنی  والی 
ادارات دولتی مصروف ایفای وظیفه است، حق ندارند در برابر دولت صدای 

اعتراض بلند کنند؛ در غیر آن، از بدنۀ دولت اخراج خواهند شد.
خصوصی  موسسات  و  ادارات  در  که  دیگری  یافتۀ  تحصیل  4-قشر 
از  یکی  به  اربابان شان  بروابسته گی های  بنا  هستند،  نفقه  تأمین  مصروف 
اگر  ندارند؛  را  باورهای خود  نشر  اعتراض و  توان  نیز  جناح های سیاسی، 
نه سرنوشت شان از قشر دولتی بدتر خواهد شد، بنابر این، چنین اشخاص 
مکلف اند یا باید سکوت مطلق اختیار کنند یا هم اگر موردی را بخواهند 
یادآوری و اعتراض کنند، باید در امتداد باورها و عقاید اربابان شان باشد، 

فکر مستقل هیچ گاه توسط چنین افراد مصداق خارجی نخواهد داشت.
آبیاری  را  مردم  باورهای  و  فکری  زیربنای  مستقل  اقتصاد  که  زمانی  5-تا 
نکند، اقشار خاص جامعه که که مفکوره های شان گره خورده و در امتداد 
مفکوره های اربابان قدرت قرار دارد، همچنان فاجعه بار خواهد بود، در این 
وسط یک تعداد افراد مستقلی وجود دارند که با دریافت پروژه های حقوق 
بشری، خود را ملزم می دانند تا ُمبلغ آزادی فکر و اندیشه باشند و در صورت 

لزوم، صدای اعتراض خود را در برابر محدود شدن این آزادی بلند کنند.
نکته: در جامعۀ افغانستان، ابتدا باید قدرت مندان خود را باورمند به آزادی 
آزاد  اندیشه های  که خواهان  افراد جامعه  از  کنند و سپس هریکی  اندیشه 
هستند باید خود را از وابسته گی های اقتصادی رهایی بخشند، آنگاه ما شاهد 

نشر باورها و اندیشه های غیرقابل سانسور خواهیم بود.

مهدی ثاقب

نهادهای امنیتی و نظامی کشور با خود فکر می کنند که 
چه باید کرد تا معضل برادران ناراضی که عالقۀ شدید 
به پوشش چادری دارند؛ حل شود و وجدان آن ها همراه 
حامیان شان در حکومت آسوده شود. یکی از این دیوهای بیابانی را که 
دارد می آورند در داخل جلسه و می پرسند:  بر سر  اتفاقا چادری هم 
»ُخب برادر ناراضی چرا با پوشش زنانه می خواهی خودت را منفجر 

کنی؟«
برادر ناراضی می گوید: »می خواهم ثابت کنیم که زنان و مردان مان همه 

به صورت برابر عاشق انفجار کردن هستیم.«
فکر  خود  با  و  می شوند  شرمنده  خود  وجدان  پیش  امنیتی  نهادهای 
هزینه  دالر  میلیون  چند  و  می روند  کنند.  کاری  یک  باید  که  می کنند 
می کنند و از کشورهای مختلف با هزار زور و عرق ریزی یک دستگاه 

تغییر جنسیت می آورند افغانستان و به این برادر ناراضی می گویند:
-حاال خودت الحمداهلل خواهر ناراضی شدی و از همین لحظه شما مرد 

نه بله زن هستید؛ حاال راضی شدی تا وجدان ما آرام بگیرد.
خواهر ناراضی گفت: »نه من باید خودم را انفجار دهم؛ چون دلم تاقت 

نمی کند، مانند خلطۀ چکه در این دنیا بدون مصرف باشم.
و همین می شود که خواهر ناراضی خودش را انفجار می دهد و همه 
می روند آن دنیا. بعد مسووالن نهادهای امنیتی در کشور که حاال در آن 
دنیا تشریف فرما شده اند به خواهر ناراضی می گویند؛ حاال راضی شدی 
تا وجدان مان آرام بگیرد و مقامات عزیز در حکومت هم خوش حال 

شوند.
خواهر ناراضی گفت: »نه من راضی نیستم؛ چرا جنسیتم را تغییر دادید؟ 
من از شما شکایت دارم؛ حاال این جا کسی به من حوریه نمی دهد؛ من 

راضی نیستم«.

جاوید فرهاد

نانش بدهید و از ایمانش مپرسید!
خود  خانقاه  درِ  سِر  بر  خرقانی  ابوالحسن  شیخ  گویند: 
نوشته بود: »هر کس که در این سرا درآید، نانش بدهید 
و از ایمانش مپرسید. چه آن کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، 

البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد«.
است،  عرفانی  نگرش های  در  انسان مدارانه  نکتۀ  بارزترین  شاید  این، 
گرایش های  به  توجه  بدون  انسانی،  ارزش  فقط  سنجشش  معیار  که 
جوگی صفت  عارفاِن  از  شماری  نگرش  برعکِس  درست  دینی ست؛ 
ماهوی  ارزش های  به  توجه  بدون  که  است  غارنشین  قشری گرایان  و 
اندازه گیری  باورهای خشکه مقدس شان  ترازوی  انسان، هرچیز را در 
می کنند و بر هرکسی هرگونه که دلِ شان خواست، ُمهر بی دینی، بد دینی 

و بی ایمانی می زنند.

فیـسبـوک نـــامــه



یکی از جنرال های ارشد امریکا گفته است،  از میان بردن 
دشمن در افغانستان بسیار سخت است چون گروه های 
تروریستی چون حقانی و طالبان دارای پناهگاه هایی در 

پاکستان هستند.
به گزارش خبرگزاری پی.تی.آی، جنرال جان نیکلسون،  
کمیته  اعضای  به  افغانستان  در  ناتو  نیروهای  فرمانده 
نیروهای مسلح سنای امریکا گفت: زمانی که دشمن از 

داشتن پناهگاه های امن در کشوری دیگر بهره می برد،  
از بین بردنش بسیار سخت می شود.

داخل  در  تروریست ها  امن  پناهگاه های  داد،  ادامه  وی 
بین  از  و  آن ها  با  مقابله  در  اصلی  مشکل  پاکستان 
بردنشان است. این پناهگاه ها یکی از چالش های اصلی 
همان هایی هستند  پناهگاه ها  این  می شود.  ما محسوب 
در  طالبان  و  حقانی  شبکه  چون  ما  اصلی  دشمنان  که 

به  دست  افغانستان  علیه خاک  آنجا  از  پاکستان  داخل 
حمله می زنند.

جان مک کین، از سناتورهای جمهوری خواه امریکایی 
و از منتقدان اصلی سیاست های ایاالت متحده در قبال 
تعداد  توقف کاهش  افغانستان که خواستار  و  پاکستان 
سربازان این کشور و خروج آنها از افغانستان است، از 
این جنرال امریکایی خواست تا درباره اوضاع نیروهای 

امریکایی در افغانستان نیز سواالتی را پاسخ دهد و وی 
گفت: مقابله با شبکه حقانی و طالبان در زمانی که آنها 
در مناطق امن در پاکستان هستند،  بسیار سخت و دشوار 
است. باید ابتدا پاکستان را مجبور ساخت تا با تروریسم 

به مقابله بپردازد.
وی ادامه داد: در این مورد، پاکستان باید این پناهگاه ها 
مقابله  در  بعد  مرحله  کند.  معدوم  را  آن ها  و  بیابد  را 
ارتش  برای  دفاعی  ظرفیت های  ایجاد  تروریست ها  با 
پایین  افغانستان است تا سطح خشونت در این کشور 
آید. اعمال فشار اسالم آباد بر طالبان باید با روند سازش 

به منظور برقرار صلح در منطقه همراه باشد.
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

شبکه خبری دویچه وله
وارد  درگیر  کشورهای  عربی  بهار  از  پس  سال  پنج 
زمستانی شده اند که استبداد، افراط گرایی، جنگ داخلی 
به  نیابتی مشخصه آن است. موج آوارگی بحران را  و 
اروپا نیز سرازیر کرده است. آیندۀ منطقه در هاله یی از 

ابهام قرار دارد.
 پنج سال پیش در چنین روزهایی خاورمیانه و شمال 
آفریقا شاهد یکی از پرنوسان ترین جنب و جوش های 
سیاسی خود در تاریخ معاصر بودند. شعله های اعتراضی 
به آتش   اقدام یک جوان تونسی در دی 1388 در  که 
کشیدن خود از سر بیکاری و سرخوردگی برافروخت، 
زین العابدین  »باثبات«  دولت  سقوط  به  ماه  یک  ظرف 
بن علی انجامید. بسیاری تصور می کردند که این تحول 
یک پدیده منحصر به فرد است و به همان تونس محدود 
می ماند. اما ده روز بعد، مصری ها هم ملهم از تحوالت 
تونس اعتراض  گسترده علیه حکومت حسنی مبارک را 
آغاز کردند و در 22 دلو 1389 »فرعون معاصر« مصر 
هم پس از کشته شدن 800 نفر و مجروح شدن شماری 

بیشتر در طول چند هفته، سقوط کرد.
نیز  عربی  کشورهای  از  دیگر  شماری  به  جنبش  این 
سرریز کرد و از یمن تا بحرین، سوریه، عراق و الجزایر 

حرکت های اعتراضی وسیعی را دامن زد.
ارتش  بر  مبتنی  استبدادی  ترتیب حکومت های  این  به 
یا مبتنی بر انحصار قدرت در دست یک خانواده، که 
دوران  در  خاورمیانه  کشورهای  از  بسیاری  خصلت  
اقتصادی و  بهبود  لرزه درآمدند و  به  بود،  پسااستعمار 
رعایت حرمت انسانی و آزادی های بیشتر به خواست 

اصلی معترضان بدل شد.
»آن موقع ضرب و شتم می شدیم، ولی حاال به راحتی 

می کشند«
تاثیرات  چه  برافتاده،  نیروهای  سخت جانی  چه  اما 
درازمدت دیکتاتوری و ضعف جامعه مدنی، چه وضع 
بین المللی  و  منطقه یی  رقابت های  چه  و  اقتصادی  بد 
ورق را در بهار عربی برگرداند و از این بهار پنج سال 
بعد حاال زمستانی ساخته است که گاه انجماد و آزارش 

از قبل از بهار عربی هم بیشتر است.
در  دوباره  حاال  مصر  عربی،  بهار  سالگرد  پنجمین  در 
قبضه رژیمی است که بر بستر اشتباهات اسالم گرایانی 
و  رسیدند  قدرت  به  مبارک  سقوط حسنی  از  بعد  که 
با  مصر  سکوالر  جامعه  از  بخشی  توهم  دوش  بر  نیز 
سرکوب گسترده، دیکتاتوری ارتش را احیا کرد. ترس 
شیخ نشین های عربی خلیج فارس، از جمله عربستان و 
امارات از بروز بحرانی مشابه در قلمرو خود نیز، مشوق 

ارتش مصر در احیای وضعیت قبل از بهار عربی بود.
حاال در پنجمین سالگرد این بهار، متاثر از این برگشت 
به عقب، 40 هزار نفر در زندان های مصر اسیرند، 150 
نفر بی هیچ رد و اثری ناپدید شده اند، شکنجه و احکام 
افراطی  گروه های  قوت گیری  و  دسته جمعی  اعدام 
است.  شده  بدل  کشور  این  وضعیت  شاخص  به  هم 
با سرنگونی دولت وابسته به  السیسی که  رژیم جنرال 
نمایشی  در  بعدا  و  رسید  قدرت  به  اخوان المسلمین 
در  یعنی  روزها،  همین  کرد،  تثبیت  را  خود  انتخاباتی 
برانداختن  برای  خروش  و  جوش  سالگرد  پنجمین 
دیکتاتوری نظامی حسنی مبارک 5 هزار خانه مخالفان 
را تفتیش کرده تا اعتراض و مقاومتی بر علیه پایمال شدن 
امیدها و آرمان های بهار عربی در زیر چکمه های ارتش، 

بروز نکند.
خانم اسماء محفوظ، از چهره های سرشناس اعتراضات 
بهار عربی علیه رژیم حسنی مبارک که حاال مجبور به 
خانه نشینی شده، اخیرا در مصاحبه ای گفته است: »وقتی 
در  می کردیم  اعتراض  مبارک  حسنی  رژیم  در  ما  که 
خیابان با ضرب و شتم روبرو می شدیم و بعضی مواقع 
هم زیر شکنجه می رفتیم. حاال ولی به راحتی معترضان 

را می کشند، با خشونت هر چه تمام تر«.
یا احیای استبداد یا جنگ داخلی

که  بود  عربستان  نظامی  حضور  با  تنها  بحرین  در 
اعتراض ها سرکوب شدند و رژیمی که عمدتا نماینده 
اقلیت سنی این کشور شناخته می شود توانست به زور و 
ضرب در قدرت بماند و همان معادالت و تبعیض های 
ازشهروندان را دست نخورده  بزرگی  سابق علیه بخش 

باقی گذارد.
که  سیاسی  استبداد  از  بدخیم تری  نوع  احیای  ورای 

و  )مصر  عربی  بهار  کشورهای  از  برخی  سرنوشت 
دیگری  گزینه  هم  داخلی  جنگ  زد،  رقم  را  بحرین( 
برای شمار دیگری از این کشورها شد. چه دیکتاتوری 
دیرپا و ولع رژیم ها به حفظ وضعیت سابق، چه ضعف 
فرهنگ مدنی و خشونت گرایی سریع اپوزیسیون و چه 
میان  از  منطقه ای  و  بین المللی  یارگیری های  و  دخالت 
و همه  عربی همه  بهار  در کشورهای  درگیر  نیروهای 
بعضا  و  پیچیده  وضعیت  و  دادند  هم  دست  به  دست 

فالکت باری را در این کشورها رقم زدند.
به این ترتیب سوریه، لیبی، عراق و یمن درگیر جنگی 
اداری  و  امنیتی  و  نظامی  عمده  ساختارهای  که  شدند 
را فروپاشاند، واگرایی را شدتی بی سابقه بخشید، جان 
مناسب  محملی  و  گرفت  را  شهروندان  از  بسیاری 
در  آورد.  به وجود  افراط گرایی  گسترش  و  رشد  برای 
سایر کشورهای عربی هم که کم و بیش درمعرض باد 
مراکش،  عربستان،  )الجزایر،  گرفتند  قرار  عربی  بهار 
یادشده،  منفی  ازسرنوشت های  متاثر  اعتراض ها   ،)...
خودبه خود یا به ضرب و زور و تطمیع بخش هایی از 

جامعه توسط رژیم های حاکم، )ظاهرا( فروکش کرد.
سرریز بحران به اروپا

از  بعد  که  بود  زلزله ای  دومین  عربی  بهار  عبارتی،  به 
معادالت  سقوط رژیم صدام در سال 2003، شاکله و 
دگرگون  کلی  به  را  آفریقا  و شمال  سیاسی خاورمیانه 
کرد و قدرت های منطقه ای و بین المللی را در وضعیت 
جدیدی نسبت به یکدیگر قرار داد. برندگان و بازندگان 
از  برخی  در  راحتی  به  جدید  معادالت  این  منطقه ای 
کشورهای بهار عربی در برابر هم صف آرایی کردند و 
این  مردمان  آزادی و حرمت  آسایش،  امنیت،  به ضرر 
کشورها وارد جنگ نیابتی شدند. به خصوص اقلیت ها 
و زنان و کودکان گروهایی بودند که بیش از همه حقوق 
و  قربانی  عقب گشت  و  جنگ ها  این  در  حرمتشان  و 

پایمال شده و می شود.
شرایط یادشده، موجی از مهاجرت و آوارگی را دامن 
زد که از جنگ جهانی دوم به این سو بی سابقه است. 

به  اول  سال های  در  مهاجرت ها  و  آوارگی ها  این  اگر 
از سال 2014  بود،  کشورهای حول و حوش محدود 
به اروپا هم سرریز کرد و این قاره را بالواسطه در کام 
بحران »بهار عربی« کشید. اگر منطقه دیگر به هیچ وجه 
به دوران قبل از بهار عربی برنخواهد گشت، اروپا هم 
با وجود شمار انبوهی از مهاجران و آوارگان به لحاظ 
فرهنگی و سیاسی وضعیت و سیمایی پیدا خواهد کرد 
که زوایایی پررنگ با اروپای قبل از سال 2014 خواهد 

داشت.
و  زور  ضرب  به  که  عربی  بهار  کشورهای  در  چه 
سرکوب وضعیت پیشین احیا شد و چه در کشورهایی 
آنها  کنار  و  گوشه  در  و  درگرفت  داخلی  جنگ  که 
خالء قدرت شکل گرفت، زمینه مناسبی برای رشد و 
گسترش افراط گرایی به وجود آمد که بی تفاوتی یا حتی 
حمایت های بین المللی و منطقه ای هم به این روند دامنه 
بخش هایی  حاال  رهگذر  این  از  بخشید.  گسترده تری 
گروه های  چنگ  در  لیبی  و  یمن  عراق،  سوریه،  از 
تروریستی مانند داعش و القاعده است که خود معضلی 

مضاعف شده و اولویت مبارزه با آنها همه مسائل دیگر 
را تحت الشعاع قرار داده است.
تروریسم و سرنوشت تونس

که  تونس  وضعیت  بر  تروریسم  و  افراط گرایی 
خوش اقبال ترین کشور بهار عربی بود نیز تاثیر گسترده 
جامعه  بیشتر  قدرت  رهگذر  از  تونس  است.  گذاشته 
و  سیاسی  منافع  درگیر  کمتر  که  ارتشی  مدنی اش، 
و  ملی  و  قومی  انسجام  اعتبار  به  نیز  و  بود  اقتصادی 
اهمیت استراتژیک  کمترش، نه سرنوشت مصر و بحرین 
و احیای استبداد را تجربه کرد، نه به ورطه جنگ داخلی 
افتاد و نه صحنه جنگ نیابتی شد. روند دمکراتیزاسیون 
باب  از  کرد، چه  را طی  مناسب  روالی  کشور  این  در 
همه  از جهت سهیم کردن  و چه  اساسی  قانون  تدوین 
و  تاسیس  و  سیاسی  روندهای  در  جامعه  بخش های 

انتخاب نهادهای جدید.
عوامل  از  که  تونس  اقتصادی  مشکالت  همه،  این  با 
اصلی بروز اعتراضات و شروع بهار عربی و سرنگونی 
رژیم بن علی بود، با شدتی مضاعف  برقرارند. توریسم 
به دلیل بحران های اروپا و به خصوص به دلیل اقدامات 
تروریستی گروه های افراطی در تونس به نفس افتاده و 
و  اشتغال  در  عمده  نقشی  که  شاخه ای  ترتیب  این  به 
است.40  شده  رکود  دچار  داشت  ملی  ناخالص  تولید 
درصد فارغ التحصیالن و به همین میزان جوانان تونس 
مهاجرت  نمی بینند.  برای خود  بیکارند و چشم اندازی 
عمدتا توام با خطر بخشی از این جوانان به سوی اروپا 
یا پیوستن به گروه های افراطی چه در منطقه و چه در 
سوریه و عراق تا حدود زیادی ناشی از همین وضعیت 

است.
ناکارایی  و  فساد  عالوه  به  اقتصادی  بد  وضعیت 
و  اختالف  نیز  و  جدید  حاکمیت  دست اندرکاران 
اقدامات  کنار  در  آنها  میان  سیاسی  کشمکش های 
را  تونس  جامعه  از  بخش هایی  دوباره  تروریستی 
بعضا  اقدامات  و  خیابانی  برآمدهای  و  اعتراض  به 
خشونت بار کشانده و دولت نیز متقابال با وضع حالت 
فوق العاده به مصاف این وضعیت رفته است، بدون آن 
که برای حل بحران چاره ای سریع و کارآ داشته باشد. 
به این ترتیب مدل موفق تونس در بهار عربی هم در 

وضعیت حساس و خطیری است.
پایان یک قرارداد صدساله؟

عربی  بهار  برمی گردد  خاورمیانه  منطقه  به  که  آنجا  تا 
پیشین  سیاسی  وضعیت های  و  مرزها  شناورشدن  و 
می تواند سرنوشت مبهم و نامعلومی را برای کشورهای 
جمله  از  منطقه  کشورهای  مرزهای  بزند.  رقم  درگیر 
عربی  کشورهای  از  دیگر  برخی  و  سوریه  و  عراق 
حاصل قرارداد سایکس-پیکو است که صد سال پیش 
محرمانه میان فرانسه و بریتانیا رقم خورد. این قرارداد به 
شکل گیری مرزهای بحث انگیزی انجامید که حاال روند 
جنگ  حاصل  که  منطقه  در  مذهبی  و  قومی  واگرایی 
نیز  و  عربی  بهار  از  پس  سیاسی  مناقشات  و  داخلی 
جنگ های نیابتی میان کشورهای منطقه است به آن ابعاد 
این ترتیب اگر زمانی منطقه  به  تازه ای بخشیده است. 
به لحاظ ساختارهای  ببیند شاید  روی آرامش به خود 
سیاسی و همگرایی ها و واگرایی های قومی و مذهبی و 
احیانا شکل گیری مرزهای جدید نماها و تصویرهایی به 
خود بگیرد که به این یا آن میزان با امروز متفاوت باشد.

زمستان عربی؛ استبداد،
 جنگ داخلی، تروریسم و واگرایی

جنرال ارشد امریکایی:

پناهگاه های امن در پاکستان نابودی تروریست ها در افغانستان را دشوار می کند
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