
امریکا در مورد واگذاری کنترل زندان  ایاالت متحده 
این  است.  رسیده  توافق  به  افغانستان  دولت  با  بگرام 
توافق دو هفته بعد از شکست مذاکرات بین دو کشور 

انجام شد.
وزارت دفاع ایاالت متحده امریکا روز شنبه، خبر داد 
واگذاری  پیرامون  افغانستان  دولت  با  کشور  این  که 
مقام  یک  است.  رسیده  توافق  به  بگرام  زندان  کنترل 
نکته کلیدی موافقتنامه  امریکایی گفته است که  ارشد 

که  را  زندانیانی  افغانستان  حکومت  که  است  این 
خطرناک پنداشته می شوند، از زندان بگرام آزاد نکند.

نامش  نشدن  فاش  به شرط  امریکایی  ارشد  مقام  این 
گفت که این توافقنامه همچنان شامل ماده یی است که 
اجازه می دهد دو طرف با یکدیگر برای حل تفاوت ها 
کار کنند. او از ارایه جزئیات بیشتر پیرامون توافقنامه 

خودداری کرد.
تالش  برای  دوشنبه،  روز  در  بگرام  زندان  واگذاری 
امنیتی  مسوولیت  کامل  انتقال  راستای  در  مستمر 
حیاتی  افغانستان،  حکومت  به  خارجی  نیروهای  از 
حکومت  که  است  حالی  در  این  رود.  می  شمار  به 
است،  بوده  بگرام  زندان  کنترول  خواستار  افغانستان 
خطرناکترین  که  اند  داشته  بیم  امریکایی  مقامات  اما 

زندانیان پس از واگذاری، از این زندان آزاد شوند.
چاک هیگل، وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا و حامد 
کرزی رییس جمهور...                 ادامه صفحه 6
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قشنگ ترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتا قابل لمس کردن 
هستند؛ بلکه باید آن ها را با قلب خود حس کنید.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

سخنگوی رییس جمهور:

حامد کرزی برای افتتاح دفتر 
طالبان به قطر نمی رود

انتظار می رود که هند به زودی قراردادی را با ایران 
برای انتقال کاالهای خود به افغانستان از طریق بندر 

چابهار امضا کند.
یکشنبه  روز  دهلی  چاپ  اکسپرس  ایندین  روزنامۀ 
که  دارد  نظر  در  همچنین  کشور  این  داد:  گزارش 
چابهار  بندر  توسعه  در  را  دالر  میلیون   100 حدود 

و تبدیل آن ...                          ادامه صفحه 6

وزارت داخله افغانستان صدور پاسپورت و ویزۀ جدید 
کمپیوتری را آغاز کرد. مقام ها در این وزارت می گویند 

پاسپورت جدید با معیارهای جهانی مطابقت دارد.
افغانستان یکی از معدود کشورهایی است که تاکنون از 
پاسپورت  اما  می کند.  استفاده  غیرکمپیوتری  پاسپورت 
جدید با معیارهای »سازمان هوانوردی ملکی« یا »ایکاو« 
مطابقت دارند. هزیّن تهیه این پاسپورت از سوی استرالیا 
پرداخت شده و بیش از پنج و نیم میلیون دالر برای تهیه 

آن مصرف شده است....                  ادامه صفحه 6

کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد 
اداری می گوید که فساد اداری در گمرکات افغانستان 

به اوج خود رسیده است.
مبارزه  ارزیابی  و  نظارت  مشترک  کمیتۀ  مسووالن 

فساد  بررسی  منظور  به  که  می گویند  اداری  فساد  با 
اداری در گمرکات والیت های ننگرهار، هرات و بلخ 

تحقیقات را آغاز کرده اند.
سیما غنی رییس دبیرخانۀ این کمیته روز یکشنبه در 
یک نشست خبری در کابل از فساد گسترده در بخش 

گمرکات افغانستان ابراز نگرانی کرد.
خانم غنی گفت: بیشترین رقم عواید به دست آمده در 
گمرکات به جای ریختن به خزانۀ حکومت حیف و 

میل می شود.
به  بخش  در  فساد  بزرگ ترین  متأسفانه  گفت:  او 
این  که  است  موجود  عواید  جمع آوری  دست آوردن 
از  من  که  ارقامی  است.  گمرکات  در  بیشتر  فساد 

درصد   200 تقریبًا  ما  شنیدم  مالیه  وزارت  مقامات 
عواید خود را به دلیل فساد از دست می دهیم.

که  اند  دریافته  را  گزارش هایی  می گوید:  همچنان  او 
موسسات  از  برخی  در  حکومتی  ادارات  عالوۀ  بر 
موجود  فساد  نیز  افغانستان  در  بین المللی  کمک کننده 

است.
یا   UNHCR دفتر  از  خصوص  این  در  غنی  بانو 
کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجرین نام برد 
تحقیقات در خصوص موجودیت فساد در  و گفت: 

این اداره را نیز آغاز می کنند.
بخش  در  فساد  موجودیت  از  کمیته  این  مسووالن 
ملکی  تخنیکی  برنامه  طریق  از  مشاورین  معرفی 
وزارت مالیه به دیگر وزارت های افغانستان نیز انتقاد 

کردند.
مقامات وزارت مالیه موجودیت فساد در گمرکات را 
گذشته  به  نسبت  که  اند  کرده  تاکید  اما  نمی کند،  رد 

کنترل زیادی در بخش گمرکات به میان آمده است.
نجیب اهلل منلی مشاور... 
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تالش هند برای ارسال 
کاالهایش به افغانستان

توزیع پاسپورت کمپیوتری 
آغاز شد
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کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری:

فساد در گمرکات به اوج رسیده است
وزارت مالیه: فساد در گمرکات باید باال باشد



امسال هم صدای مخالفت با نوروز؛ 
هر  در  باستانی  بزرگ  جشن  این 
گوشه و کنارِ این مملکت بلند شده 
بود. کسانی که در مخالفت با نوروز 
قرار دارند، حتا به پیامبر تهمت بستند 
که گویا حضرت رسول این روز را 

بد گفته و حرامش خوانده است.
ما  شهرستان  یا  و  ولسوالی  در 
)ولسوالی پریان در والیت پنجشیر( 
به سان بسیاری جاهای دیگر، کسانی 
در  که  مالهایی  از  از جمله شماری 
پاکستان درس خوانده اند و از تاریخ 
و  قرآن  از  و  ندارند  آگاهی  نوروز 
گرفته اند،  اندک  بهره یی  نیز  حدیث 
تبلیغ نموده اند که تجلیل از نوروز را 
پیامبر حرام قطعی اعالم کرده و نباید 

در آن شرکت جست.
اما وقتی پای تحقیق و تفحص در   
مسأله دراز می شود، این گفته درست 
از آب درنمی آید. هرچند عده یی از 
نوروز  که  می گویند  بی خبران  این 

بت پرست  و  کافر  که  ـ  زرتشت  را 
بود ـ ایحاد کرده و تجلیل از آن عین 
بت پرستی و آتش پرستی است؛ ولی از 
با  دین  عالمان  از  دیگر شماری  سوی 
در  و  کرده  مخالفت ها  نوروز  مخالفاِن 

برابر آنان استدالل ها آورده اند. 
نوروز،  رسیدن  فرا  از  پیش  روزها 
رسانه ها نیز فعال شده بودند و شماری 
از عالمان دینی، موافقت و مخالفت شان 
کشور  رسانه های  در  نوروز  دربارۀ  را 

ابراز داشتند. 
در  نوروز  با  مخالفت  و  موافقت  اما 

از  شماری  داشت؛  دیگری  شکل  ما  روستای 
علمای دین و مال صاحبان محل، به میلۀ تجلیل 
از نوروز رفته و این جشن بزرگ را هم پای مردم 

گرامی داشتند. 
من نیز در روز اول سال نو )1392( به روستای 
خودم رفتم تا نوروز این جشن باستانی را در آن 

بوم و بر گرامی بدارم.
پریان  در  نوروز  سو،  این  به  سال  صدها  از 
پنجشیر گرامی داشته می شود؛ اما امسال شماری 

آمدند و علم مخالفت با آن را بلند کردند.
خود  دینی،  علمای  گذشته  در  آن که  حال 
پیشگام اصلی در گرامی داشت از نوروز بودند. 
داشتند،  هم  شاعرانه گی  شم  که  عالمان  این 
کودکان  و  می نوشتند  منظوم  نوروزنامه های 

ُخردسال را به خواندن آن ها تشویق می کردند.
بودند  خودشان  دوران  در  بزرگی  مراجع  آنان 
که با آگاهی از تاریخ خراسان و دین اسالم، به 
سخنرانی های  و  می رفتند  باستان  نوروز  پیشواز 

پُرشوری می کردند.
اما امروزه فرزندان برخی از آن مولوی صاحبان 
دانشمند، در مخالفت با نوروز قرار گرفته اند و 
تجلیل از نوروز را نشانۀ بت پرستی و آتش پرستی 
خوانده  و در منبر و مهراب به مخالفت با نوروز 
مردم  حاال  می پردازند.  آن  خواندن  حرام  و 
سرگرداِن این اند که حرف مالهای کالِن دیروز 
را قبول کنند یا حرف مالهای جوان امروز را.  

در  نوروز  از  گرامی داشت  برای  نوروز  موافقان 
دامنۀ کوهی و در کنار مزار خواجه رواج الدین 
آن  به  من  این که  از  پیش  بودند.  آمده  هم  گرد 
محفل برسم، شماری از عالمان دینی و متنفذین 
از  شماری  و  داشتند  صحبت هایی  محلی 
خوانش  به  را  نوروزی شان  شعرهای  نوجوانان 

گرفتند. 
جامعۀ  مسجد  خطیب  رازمحمد،  مولوی 
»کرپیتاب«، مخالفان نوروز را به مناظره فرا خواند 
متنفذین  از  یعقوبی  عبدالغفور  میرزا  و هم چنان 
محلی و شاعر نیز، پیرامون اهمیت نوروز بیاناتی 
داشت و از مخالفین نوروز خواست که در برابر 
این سنت باستانی و جشن طبیعت، قرار نگیرند.

من هم به خواهش دوستان، در آن بزم حرف های 
دراز و عامیانه یی داشتم تا با ساده ترین کلمات و 
عبارت ها، دِینم را در برابِر نوروز و مخالفت هایی 
که با آن در این روزها صورت گرفته است، ادا 

سازم.
دین  با  رابطه یی  هیچ  نوروز  که  گفتم  مردم  به 
زردشت یا اسالم یا مسیحیت ندارد و این جشن 

طبیعت، پیش از همۀ این ها بوده است و پیامبر 
اکرم نیز هیچ ممانعتی از برگزاری نوروز نکرده 
و اختالف علما را دربارۀ این حدیث که »موسی 
و  حمید  از  حماد  و  حماد  از  اسماعیل  فرزند 
حمید از انس رضی اهلل عنه روایت می کنند که 
گفت: زمانی که پیامبر )ص( وارد مدینه شد دید 
که مردم دو روزی داشتند که در آن دو مناسبت 
چه  این  فرمودند:  پیامبر  می پرداختند.  بازی  به 
جاهلیت  دوران  در  ما  گفتند:  است؟  روزهایی 
در این دو روز به بازی و سرگرمی می پرداختیم. 
روز  دو  فرمودند: خداوند  پاسخ  در  پیامبر خدا 
بهتری را جایگزین آن ها کرده است: عید قربان 

و عید فطر.« صحبت هایی داشتم.
که  می گویند  نوروز  موافق  عالمان  که  گفتم   
نشده  نوروز  از  ذکری  هیچ  حدیث  این  در 
را  مهرگان  و  نوروز  اصاًل  مدینه  مردم  و  است 
نمی شناختند. شاید هدف آن دو روز، روزهایی 
دیگری بوده که در دوران جهالِت عرب مروج 

بوده است.
 گفتم که موافقان نوروز این حدیث را »مدلس« 
کتمان  را  اصلی  راوی  آن،  راوی  که  )احادیثی 
کرده و یا کس دیگری را به جای راوی اصلی 
مطرح کند( و ناقص خوانده و در حد احادیِث 
و  نرسیده  تواتر  حد  به  که  می شمارند  ضعیفی 

نمی  توان آن را معتبر دانست.
همۀ  نوروز  مخالفان  که  گفتم  هم  را  این 
برداشت های شان دربارۀ نوروز را به این حدیث 
از  اسمی  اگرچه  که  می گویند  و  برمی گردانند 
نوروز و مهرگان در حدیث مذکور وجود ندارد، 
اما شارحان آن حدیث، هدف از آن دو روز را 
نوروز،  موافقان  اما  گفته اند.  مهرگان«  و  »نوروز 
استدالل شارح حدیث را درست نمی دانند و در 
این مورد، استدالل های زیادی دارند؛ یکی این که 
شرح حدیث سال ها بعد از زمان پیامبر صورت 
را  ذکر  موارد دیگری  گرفته است. و هم چنان 
کردم که از آوردن آن به دلیل طوالنی شدِن این 

یاداشت خودداری می کنم.
موافقت  من  با  بودند،  صحنه  در  که  علمایی 
مردم  به  نگفتند.  چیزی  هم  مخالفان  و  کردند 
گفتم که مخالفت با نوروز در این سال ها و بعد 
و  است  شده  مطرح  کابل،  بر  طالبان  تسلط  از 
از  نقل  به  هم  را  این  دارد.  سیاسی  جنبۀ  کاماًل 
برخی آگاهان گفتم که فتوا علیه نوروز، توسط 

آی.اس.آی صادر شده است. 
هم چنین گفتم، تاریخ نوروز کهن تر از آن است 
با  آیین،  این  می گویند.  بی خبران  از  برخی  که 

زردشت رابطه یی ندارد؛ زیرا زردشت در دوران 
دوران  به  را  نوروز  و  است  می زیسته  تاریخ 
چندین هزار  که  جمشید  به  و  اسطوره افسانه ها 
سال از زردشت پیشتر می زیسته، نسبت می دهند. 
افسانه یی  هیچ  با  نوروز  که  گفتم  هم  را  این 
مطابقت پیدا نمی کند و یک اصلی طبیعی بوده 
که بعدها در پژوهش منجمان به خوب ترین وجه 
اول ساِل خورشیدی  ممکن تطبیق شده و روز 

قرار گرفته است.
نوروز توسط  با  اگر مخالفت  که  به مردم گفتم 
خالفت های  می گرفت،  صورت  ص  کریم  نبی 
عباسی و اموی و سامانی هیچ کدام از این روز 
و  عالمان  حداقل  و  نمی کردند  گرامی داشت 
دانشمندان حدیث در آن زمان یک بار این مورد 

را مطرح می کردند.
حتا گفتم که امروز هیچ عالمی عالم تر از موالنا 
از  عالم تر  نیست؛  بلخی  محمد  جالل الدین 
جامی و حافظ و ده ها شخصیت علمی فرهنگی 
دیگر نیست؛ آنان نوروز را به خوب ترین وجه 

ستوده اند. 
و  عالم  صدها  از  عالم تر  عالمی  هیچ  که  گفتم 
فقیه در خراسان نیست. عالم تر از امام ابوحنیفه 
و شاگردان او نیست. آن هایی که امروزه فتوای 
بزرگان  از  عالم تر  می دهند،  سر  نوروز  مخالِف 
هیچ کدام  بزرگان  آن  اما  نیستند.  ما  دین  سلِف 

فتوای مخالِف نوروز نداده اند.
در  را  خودشان  که  آنانی  گفتم،  هم  را  این   
تمدنِی  حوزۀ  این  فرهنگِی  بزرگ  افتخارات 
بزرگ شامل نمی دانند، می خواهند دین را ابزاری 
سنت های  و  فرهنگ  آن  واسطۀ  به  که  بسازند 
پسندیدۀ ما را که امروزه جهان محتاِج آن شده 
علمای  باید  که  گفتم  و  ببرند  بین  از  است، 
این  و  امر  این  متوجه  همه  از  پیش تر  ما،  دینی 
و  نوروز  دربارۀ  زیادی  حرف های  باشند.  فتنه 
اهمیِت آن گفتم که نمی شود همۀ آن را ثبِت این 

یادداشت ساخت. 
در  جمعه  روز  نوروز،  مخالفان  می رفت  انتظار 
مسجد جامع زادگاه ما در مخالفت با آن چه گفته 
شد، موضع  گیری کنند؛ اما فردا و در سخنرانی ها 
و خطبۀ نماز جمعه، اصاًل حرفی در مخالفت و 

موافقت با نوروز گفته نشد.
باور دارم که اگر علمای دینی ما در کنار آگاهی 
بر امور دین و فقاهت، آگاهی های تاریخی شان 
گسترده تر  را  مطالعات شان  و  ببرند  باال  هم  را 
برای  مسایل  این گونه  از  بسیاری  حل  سازند، 

آن ها آسان خواهد شد.
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نظری پریانی

نوروز در زادگاه من  

تناقض گویی، پدیدۀ غریبی در دستگاه حکومت افغانستان 
نیست. بسا نمونه هایی وجود دارند که از سیاست پراکنده 
حکایت  کشور  این  سردمداراِن  سیاسِی  دانش  عدم  و 
سخنرانی یی  در  کرزی  رییس جمهور  به تازه گی  می کنند. 
معارف  روز  و  مکاتب  درهای  گشایش  مناسبت  به  که 
داشته، از طالبان خواسته است که دروازه های مکاتب را 
نبندند و این مکان را به آتش نکشند. او افزوده است که 
اگر طالبان به دین پابندند، باید به این مقوله که می گویند 
باشند، زیرا آتش  پابند  »ز گهواره تا گور دانش بجوی« 

زدن مکاتب، دشمنی با انسانیت است.
به رغم این که بارها جناب رییس جمهور، طالبان را برادران 
ناراضی خوانده و بر بنیاد مصلحت ها، آن گروه را مردمِ 
صحبت های  اما  است،  کرده  توصیف  فریب  خورده 
ناصحانۀ او دست کم این را نشان می دهد که طالبان دشمن 
مکاتب و مانِع گسترش دانش است و این مساله جدای 
از حرف های رییس جمهور، به تکرار و تجربه ثابت شده 
این سخنرانی آن جاست که وزیر  نکتۀ جالب  اما  است. 
معارف کشور به نحوی صحبت های رییس جمهور را رد 
به  به ناحق  جنایات،  و  فجایع  که  می کند  اشاره  و  کرده 
پای طالبان ختم می گردد. او به نحوی سخن می راند که 
گویا طالبان، انسان های شریف و موافِق علم و دانش و 
مکتب  اند و هرگز مکاتب را آتش نمی زنند، به صورت 
را  معلمان  سر  نمی پاشند،  تیزاب  دختر  دانش آموزان 
تمام  افغانستان،  بر  تسلط شان  زمان  در  حتا  و  نمی برند 

درهای مکاتب به روی مردم باز بوده است.
نوع اختالف در صحبت های رییس جمهور و وزیر  این 

کابینه اش، دو دلیل می تواند داشته باشد:
آن  به  و  می کند  فکر  طالبانی  معارف،  وزیر    -1
طالبان سخن می راند،  از  دفاع  در  و  است  وابسته  گروه 

منتها بدون دستار و ریش بلند.
نامتعادل  شخصیت  از  تأسی  به  وردک  آقای   -2
رییس جمهور، خواسته است به نحوی حرف های جناب 
کرزی را اصالح کند، تا باشد فردا روز اگر رییس جمهور 

طالبان را برادر خواند، تناقضی پدید نیاید.
اما دلیل دوم موجه تر می نماید، زیرا حکومت افغانستان 
نداشته است.  قبال طالبان  هیچ  گونه سیاست روشنی در 
برادر خوانده می شود، گاهی دشمن و  این گروه  گاهی 
قاتل مردم افغانستان. بعضًا طالبان دشمن دانایی و دانش 
گفته می شوند و گاهی عالمان دین که مکاتب از سوی 

دیگران به نامِ آنان سوزانده می شود.
این  مجریه،  دستگاه  متناقِض  سیاست  همین  شاید 
جرأت را به جناب فاروق وردک داده باشد که سخنان 
رییس جمهور را رد کرده و طالبان را از سوزاندن مکاتب 

و کشتن معلمان، برائت دهد.
پرسش این است که چنین سیاستی، چه سودی به حال 

گسترش علم و دانش خواهد داشت؟
رییس جمهور  و  داشته  مناسبتی وجود  که  است  درست 
است،  رانده  زبان  بر  ناصحانه  حرِف  چند  بهانه  این  به 
قدمی  در  هیچ  که  می شود  باعث  سیاست  نوع  این  اما 
شدن  کشته  و  مکاتب  شدن  بسته  از  جلوگیری  راستای 
معلمان، برداشته نشود. مگر آقای وردک فراموش کرده 
است که چندی پیش، بیست مکتب را در غزنی و همین 
تعداد را در والیت زابل بستند؟ مگر آقای وردک از یاد 
برده اند که تعداد زیادی از دانش آموزان مکاتب، قربانی 
سم پاشِی طالبان شده اند. مگر خود آقای وردک به خاطر 
دانش آموز پاکستانی، از مردم افغانستان نخواست که برای 

سالمتی اش دعا کنند؟
واضح است که سیاست های متناقض و شرم آور حکومت، 
کم کم به ملوث شدن معارِف کشور هم انجامیده است. 
هر قدر که جناب وردک از طالبان حمایت کند، آن گروه 
از برنامه های بنیادی و تطبیق ایدیولوژیِ  خود صرف نظر 
این  به  بنابراین، اگر نیت خدمت صادقانه  نخواهد کرد. 
پشت  را  کشور  معارف  دشمن  نباید  دارد،  وجود  وطن 

حرف های مبهِم سیاسی پنهان کرد.

دشمِن معارف را پشِت حرف های 
مبهِم سیاسی پنهان نکنید!

این عالمان که شم  از نوروز بودند.  در گذشته علمای دینی، خود پیشگام اصلی در گرامی داشت 
شاعرانه گی هم داشتند، نوروزنامه های منظوم می نوشتند و کودکان ُخردسال را به خواندن آن ها 

تشویق می کردند.
آنان مراجع بزرگی در دوران خودشان بودند که با آگاهی از تاریخ خراسان و دین اسالم، به پیشواز 

نوروز باستان می رفتند و سخنرانی های ُپرشوری می کردند.
اما امروزه فرزندان برخی از آن مولوی صاحبان دانشمند، در مخالفت با نوروز قرار گرفته اند و 
تجلیل از نوروز را نشانۀ بت پرستی و آتش پرستی خوانده  و در منبر و مهراب به مخالفت با نوروز 
و حرام خواندن آن می پردازند. حاال مردم سرگرداِن این اند که حرف مالهای کالِن دیروز را قبول 

کنند یا حرف مالهای جوان امروز را.  
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مشرف با وجود تهدید طالبان
به پاکستان برگشت

پرویز مشرف، رییس جمهور پیشین 
پاکستان پس از چهار سال تبعید به 
حالی  در  این  بازگشت.  کشور  این 
است که طالبان او را تهدید به مرگ 

کرده اند.
روز  پاکستان  پیشین  جمهور  رییس 
یکشنبه، پس از چهار سال تبعید، که 
خود برگزیده بود، به این کشور باز 

گشت تا در انتخابات سهم بگیرد.
آماده  او  که  گفته  ساله   69 مشرف 
راه  در  را  خطر  هرگونه  تا  است 
به  روان  سال  می  ماه   11 انتخابات 
اولین  انتخابات،  این  بخرد.  جان 
تاریخ  در  قدرت  دموکراتیک  انتقال 
کوتاه پاکستان از سال 1947 خواهد 

بود.
جنرال پرویز مشرف در سال 1999 به عنوان رییس 
بی  کودتای  یک  در  را  قدرت  پاکستان  اردوی 
خونریزی به دست گرفت و در سال 2008 قدرت 
را به آصف علی زرداری، بیوه بینظیر بوتو، نخست 

وزیر اسبق واگذار کرد.
بود،  کرده  پرواز  دوبی  از  که  مشرف،  هواپیمای 
حدود ساعت 12:45 دقیقه به وقت محلی در میدان 
هوایی شهر کراچی بر زمین نشست. او هنگام سفر 
در پیامی که در صفحه تویتر خود منتشر کرد، نوشته 
تا سفر  ام  است: »بر جای خود در هواپیما نشسته 

خود به خانه را آغاز کنم.«.
هواداران  از  برخی  پرس،  فرانس  گفته خبرنگار  به 
مشرف در هواپیما شعار »زنده باد مشرف« سر می 
دادند که باعث آزار دیگر مسافران معمولی می شد.
سوء  از  بار  سه  حاکمیتش  زمان  در  مشرف  پرویز 
قصد القاعده جان سالم به در برد. پرویز مشرف در 
القاعده جان  از سوء قصد  بار  زمان حاکمیتش سه 

سالم به در برد.
به مشرف ضمانت داده شده که فقط ده روز نخست 
ورودش از دستگیر شدن مصون است. خبرنگاران 

کراچی  شهر  به  عزیمت  از  پیش  او  که  گویند  می 
»مشوش دیده نمی شد«.

پرویز مشرف اما گفته است: »من در مورد ناشناخته 
ها احساس نگرانی می کنم... ناشناخته های زیادی 
از تروریسم و بنیادگرایی، ناشناخته هایی از مسائل 
قانونی، ناشناخته هایی از این که چقدر من می توانم 

]در انتخابات[ حضور داشته باشم، وجود دارند«.
فراخوان  از  امنیتی  دالیل  به  تا  شد  مجبور  او 
جناح«  علی  »محمد  آرامگاه  در  عمومی  راهپیمایی 
بنیانگذار پاکستان چشمپوشی کند، و در عوض از 
کراچی جمع  هوایی  میدان  در  بخواهد  هوادارانش 

شوند.
کرد  لغو  آن  از  پس  را  راهپیمایی  پاکستان  پولیس 
از  گروهی  که  کردند  تهدید  پاکستانی  طالبان  که 
موظف  مشرف  ترور  برای  را  انتحاری  بمبگذاران 

می کنند.
درد  مشرف  برای  که  قانونی  های  دوسیه  از  یکی 
بوتو  بینظیر  ترور  است،  کرده  خلق  جنجال  و  سر 
است. هنگامی که مشرف در سال 2007 بر پاکستان 
حکمرانی می کرد، بینظیر بوتو نخست وزیر اسبق، 

سه ماه پس از بازگشت به پاکستان ترور شد.
بازگشت  از  پیش  ساعت  چند  حال،  همین  در 

 17 انتحاری  بمبگذاران  مشرف، 
وزیرستان  در  را  پاکستانی  سرباز 
که  مهاجمان  کشتند.  شمالی 
جاسازی  آب  تانکر  در  را  بمب 
کرده بودند، آن را در یک پوسته 
هنوز  تا  کردند.  منفجر  بازرسی 
حمله  این  مسوولیت  گروهی 
اما  است،  نگرفته  برعهده  را 
فعالیت  نقطه  شمالی  وزیرستان 
به  مرتبط  های  گروه  و  طالبان 

القاعده است.
پرویز مشرف، در زمان حاکمیتش 
سه بار از سوء قصد القاعده جان 
سالم به در برد. او پس از آن که 
کلیدی  متحد  پاکستان  کرد  اعالم 
اصلی  هدف  است،  ترور«  علیه  »جنگ  در  امریکا 

گروه های افراطی اسالمگرا نیز بوده است.
در سال 2007 مشرف دستور داد تا نیروهای امنیتی 
این  پایتخت  آباد،  اسالم  در  مسجدی  به  پاکستان 
کشور حمله کنند که در نتیجه آن بیش از 100 نفر 

کشته شدند.

در همین حال بیلوال بوتو زرداری، پسر بینظیر بوتو، 
که رهبری »حزب مردم پاکستان« را بر عهده دارد، 
سال  در  کند.  می  مادرش  قتل  به  متهم  را  مشرف 
2010 یک گزارش سازمان ملل اعالم کرد که می 
گیرد.  جلوگیری صورت  بوتو  بینظیر  مرگ  از  شد 
در  نارسایی  به  را  مشرف  حکومت  گزارش  این 
تامین امنیت کافی برای بوتو متهم کرد. اما حکومت 
مشرف طالبان را مسوول مرگ خانم بوتو می داند.

جنرال پرویز مشرف از سوی محکمه به خاطر مرگ 
در  بلوچ  رهبر  یک  بوگتی  اکبر  مرگ  بوتو،  بینظیر 
سال 2006 و دستگیری قضات در سال 2007 تحت 

پیگرد قرار دارد.
تحلیلگران می گویند که خطر جدی زندگی مشرف 

را تهدید می کند.

نخست وزیر موقت پاکستان:

برگزاری انتخابات 
سراسری اولویت کاری 

دولت است

نخست وزیر ترکیه: 
عذرخواهی اسراییل نفوذ ترکیه را نشان داد

رهبر ائتالف مخالفان 
سوریه استعفا کرد

ضمن  ترکیه  وزیر  نخست 
برای  خود  تصمیم  اعالم 
کرانه  و  غزه  نوار  به  سفر 
آینده  اپریل  ماه  در  باختری 
خواهی  عذر  به  واکنش  در 
گفت:  صهیونیستی  رژیم 
عذرخواهی  این  با  اسراییل 
داد  پاسخ  ترکیه  شروط  به 
منطقه ای  نفوذ  امر  این  و 
نشان  را  ترکیه  افزون  روز 

می دهد.
اردوغان، نخست  الجزیره، رجب طیب  به گزارش 
جاری  ماه  در  احتماال  که  کرد  اعالم  ترکیه  وزیر 
باختری سفر  به نوار غزه و کرانه  اپریل  یا  میالدی 

خواهد کرد.
اردوغان افزود: این سفر برای کمک به لغو محاصره 
اسراییل در اراضی فلسطینی بسیار مفید خواهد بود.
تالش های  چارچوب  در  سفر  این  کرد:  تاکید  وی 
کلی کشور برای مشارکت در روند صلح خاورمیانه 

صورت می گیرد.
چند ساعت بعد از عذرخواهی اسراییل از اردوغان 
اعالم  حماس  دولت  وزیر  نخست  هنیه،  اسماعیل 
کرد که اردوغان در آینده نزدیک به غزه سفر خواهد 

کرد.
نیروهای  که  حمله ای  دلیل  به  شنبه  روز  اسراییل 
کمک های  حامل  کشتی  علیه  رژیم  این  ارتش 
آزاد در سال 2010  ترکیه در آب های  بشردوستانه 
صورت دادند که به کشته شدن 9 فعال ترکیه منجر 

شد از این کشور عذرخواهی کرد.
بنیامین  عذرخواهی  که  کرد  اعالم  اردوغان 

وزیر  نخست  نتانیاهو، 
که  را  صهیونیستی  رژیم 
گونه  هر  لغو  به  متعهد 
و  رفت  در  محدودیت 
کاالها  انتقال  و  افراد  آمد 
از  فلسطینی  اراضی  به 
است،  شده  غزه  جمله 

می پذیرد.
نخست  دفتر  بیانیه  در 
وزیری رژیم صهیونیستی 
جمله  از  طرف  دو  دیپلماتیک  روابط  احیای  به 
بازگرداندن سفیران دو طرف و پرداخت غرامت به 
خانواده های کشته شدگان و لغو تدابیر حقوقی علیه 

سربازان ارتش اسراییل اشاره شده است.
آهن  راه  خط  افتتاح  مراسم  جریان  در  اردوغان 
شهرک آسکی در غرب ترکیه عنوان داشت: ما وارد 
در  ما  شده ایم.  منطقه  و  ترکیه  در  جدیدی  مرحله 
ابتدای مسیر باال بردن جایگاه ترکیه در منطقه هستیم 
به طوری که اقتدار آن را همان طور که در گذشته 

بوده، نشان دهد.
اسراییلی اش  همتای  که  گفت  ترکیه  وزیر  نخست 
را  موافقت خود  داشته  با وی  که  تلفنی  تماس  در 
دو  روابط  سازی  عادی  جهت  در  ترکیه  شروط  با 
به  طرف یعنی عذرخواهی علنی، پرداخت غرامت 
نوار  قربانیان و کاهش سطح محاصره  خانواده های 

غزه اعالم کرده است.
گام های  دارد  انتظار  اسراییل  از  کشور  افزود:  وی 

ملموسی بردارد و این روند را دنبال خواهد کرد.
سازی  عادی  است،  گفته  خبرنگاران  به  اردوغان 

روابط به صلح منطقه کمک خواهد کرد.

نخست وزیر موقت و تازه معرفی شده در پاکستان روز یکشنبه 
گفت: برگزاری انتخابات آزاد و توام با عدالت از اولویت های 

نخست کاری دولت وی خواهد بود.
میر هزار خان کهوسو قاضی سابق دادگاه عالی پاکستان، از 
سوی کمیسیون انتخابات پاکستان به عنوان نخست وزیر موقت 
برای نظارت بر انتخابات پارلمانی سراسری پارلمان های ملی و 

ایالتی در روز 21 اردیبهشت 92 معرفی شد.
وی در گفت وگو با خبرنگاران در شهر کویته در جنوب غربی 
این کشور پس از اعالم نام او به عنوان نخست وزیر موقت، 
اظهار داشت: تالش های خود را برای برگزاری یک انتخابات 

بسیار شفاف و عادالنه بکار خواهد بست.
میرهزار خان خطاب به احزاب مخالف دولت قبلی )حزب 
مسلم لیگ نواز( به دلیل اعتراض به انتخاب وی گفت: اختالف 
نظر در انتخاب نخست وزیر موقت بخشی از روند دموکراسی 
در کشور بوده و نگرش او نسبت به تمامی احزاب در روند 

انتخابات به طور یکسان خواهد بود.
اعضای ارشد حزب مسلم لیگ شاخه نواز به سرپرستی نواز 
شریف نخست وزیر اسبق این کشور پس از معرفی میرهزار 
انتخابات  کمیسیون  به  موقت  وزیر  نخست  عنوان  به  خان 

پاکستان اعتراض کردند.
نخست وزیر موقت پاکستان افزود: تمامی احزاب سیاسی در 
روند برگزاری انتخابات در موعد مقرر نقش داشته و وی با 
اعضای ارشد این گروهها برای بهتر برگزار شدن همه پرسی 

عمومی تماس گرفته و از آنان نظر خواهی می کند.
وی درباره نحوۀ اجرای قانون در جریان برگزاری انتخابات 
گفت: او با سروزیران موقت ایاالت مختلف پاکستان دیدار و 
درباره اجرای قانون و ایجاد نظم و امنیت برای برگزاری همه 
پرسی در فضایی مسالمت آمیز به تمامی گروهها اطمینان می 

دهد.
میرهزار خان کهوسو درباره انتخاب اعضای کابینه تصریح کرد 
که در آینده این موضوع نهایی می شود و نظر خود را اعالم 

می کند.
پاکستان روز گذشته  پرویز اشرف نخست وزیر سابق  راجا 
انتخاب بعنوان نخست وزیر  تلفنی به میرهزار خان بمنظور 

موقت دولت انتقالی تبریک گفت.
میرهزار خان توسط کمیسیون انتخابات پاکستان از میان چهار 
نامزد معرفی شده از سوی احزاب سیاسی )حزب مردم بعنوان 
حزب حاکم و مسلم لیگ شاخه نواز بعنوان اصلی ترین حزب 
مخالف دولت( پس از دو روز نشست هماهنگی با نماینده 
گروههای یاد شده در اسالم آباد به عنوان نخست وزیر موقت 

اعالم شد.
وی یکی از دو نامزد حزب مردم پاکستان برای تصدی این 

پست بود.
مجالس ملی و ایالتی پاکستان روز شنبه هفته گذشته طبق بند 
52 قانون اساسی این کشور منحل گردید و دولت موقت پس 
از معرفی کهوسو به عنوان نخست وزیر موقت برای برگزاری 

انتخابات تشکیل می شود.
میرهزار خان 84 ساله متعلق به منطقه جعفرآباد ایالت بلوچستان 
در سال 90 تا 91 میالدی رییس دادگاه عالی بلوچستان بوده 

است.

ائتالف  بزرگترین  سوریه،  ملی  ائتالف  رهبر  خطیب،  معاذ  احمد 
مخالفان حکومت بشار اسد، از رهبری این ائتالف کناره گیری کرده 

است.
آقای خطیب در متنی که در صفحه فیس بوک خود منتشر کرده، 
نوشته است: »استعفای خود را از ائتالف ملی اعالم می کنم تا بتوانم 
با تصدی یک مقام رسمی  با آزادی بیشتری فعالیت کنم. این کار 

ممکن نیست«.
سخنگوی آقای خطیب در گفت و گو با خبرگزاری رویترز اصالت 

این متن را تأیید کرده است.
ده ها کشور و سازمان بین المللی ائتالف ملی سوریه را به عنوان 

نماینده مشروع مردم سوریه به رسمیت می شناسند.
آقای خطیب در متن استعفانامه خود از کشورهایی که با مسلح کردن 

شورشیان سوریه مخالفت می کنند، انتقاد کرده است.
او نوشته است: »ویران شدن زیرساخت های سوریه، بازداشت ده ها 
هزار نفر از مردم، فرار اجباری صدها هزار نفر و سایر رنج هایی که 
مردم دیده اند، برای جامعه جهانی کافی نبود که تصمیم بگیرد به مردم 

اجازه دفاع از خود را بدهند«.
او نوشته که به مردم سوریه و به خدا قول داده بود که اگر کار به 
»خط قرمز« برسد، از سمت خود کناره گیری خواهد کرد و اکنون 

چنین کرده است.
با این حال او مشخص نکرده که دقیقا چه عاملی باعث استعفای او 

شده است.
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بخش نخست
برداشت فرهنگی:

امری  مناسبتی،  ها، در هر  برگزاری رسم و رواج   
فرهنگی است و برای هر جامعه و قوم، ارزش خاص 
آن  زنده گی  با  بی ارتباط  نوعی  به  و  دارد  معرفتی 
در  هم  یا  و  تاریخی  زنده گی  در  یا  قوم  و  جامعه 
زنده گی ماقبل تاریخی شان نیست. اما رسم و رواج 
ارزش  بشری،  فرهنگ  با  مقایسه  در  قوم  هر  های 
از  فرهنگی  رواج  و  رسم  هیچ  یعنی  دارد؛  نسبی 
ارزش مطلق برخوردار نیست؛ برای جامعه یی می 
برای  نه.  جامعهیی  برای  باشد،  داشته  ارزش  تواند 
شود؛  توجیه  بشری  رواج های  و  رسم  همۀ  این که 
جامعۀ بشری، ارزش نسبیت فرهنگی را به رسمیت 
بنا بر این نسبیت فرهنگی، هر جامعه حق  شناخته؛ 
دارد که به مناسبت های فرهنگی  خویش، با برگزاری 

جشن ها ارج بگذارد. 
ارایۀ  حقیقت،  در  فرهنگی  جشن های  برگزاری 
تاریخ اسطوره یی زنده گی یک جامعه را به نمایش 
برگزاری  با  بشری  جامعه های  این که  یا  می گذارد، 
وارد  را  خود  رواج ها،  و  رسم  اجرای  و  جشن ها 
ساحت اساطیری می کنند، و با این کار می خواهند 
توجیه  تاریخ  درون  در  را  فراتاریخی شان  زنده گی 
کنند. هر جامعه با برگزاری جشن ها، فرهنگ خویش 
این عرضه کردن،  با  برای بشر عرضه می کند و  را 
مرا  این گونه ام،  من  بگوید  می خواهد  جهانیان  به 

بشناسید، به فرهنگ من احترام بگذارید.
بنا  اندک کسانی هستند که  ما  متأسفانه، در جامعۀ 
به عدم درک نسبیت فرهنگی و ارزش فرهنگی، با 
دیدگاه افراطی مطلق باورانۀ خویش از فرهنگ، برخی 
از رسم و رواج های فرهنگی را درست و برخی را 
نادرست می دانند؛ در حالی که بنا به برداشت روشن 
و  درست  فرهنگ ها  شناخت  در  فرهنگی،  نسبیت 
می توانیم  که  کاری  تنها  نیست؛  کار  در  نادرستی 
و  رسم  به  احترام  بدهیم،  انجام  فرهنگ ها  برابر  در 

رواج های فرهنگی است. 
جشن نوروز، از دیدگاه خاص، جشنی است که در 
چندین کشور آسیایی؛ ایران، افغانستان، تاجیکستان 
و... به عنوان ارتباط پیشینۀ فرهنگی یی که با تاریخ 
برگزار  دارد،  کشورها  این  مردمان  تاریخ  ماقبل  و 
نوروز،  جشن  برگزاری  حقیقت،  در  می شود. 
تداوم  این کشورها در  از هویت مردمان  بیانی ست 
زمان تاریخی و اساطیری. از دیدگاه عام، جشنی ست 
متعلق به تمام بشریت؛ زیرا جامعه های انسانی، همه 
به نوعی در برابر فهم اساطیری جشن نوروز و تغییر 
درک  را  سال  تغییر  جشن  و  گرفته اند  قرار  سال، 

می کنند. 
بنا به موقعیتی که بشر در طبیعت دارد، جشن نوروز 
برای  می کند؛  پیدا  خاص  اهمیت  دارد  بشر،  برای 
از  ماشینی،  زنده گی  در  شدن  داخل  با  بشر  این که 
طبیعت دور شده است و دارد بیشتر از طبیعت دور 
متوجه  را  بشر  طبیعت،  از  شدن  دور  این  می شود. 
را  روابطش  می-تواند  که چه گونه  است  کرده  این 
با طبیعت تأمین کند و به روابط خویش با طبیعت، 

ارج بگذارد. 
ارج گزاری  و  یادآوری  شیوۀ  بهترین  نوروز،  جشن 
است برای بشر که به طبیعت و به روابط خویش با 
طبیعت، احترام بگذارد و دست از تخریب و آلوده 
کردن طبیعت بردارد؛ زیرا طبیعت جایی است برای 
در  که  هستنده هایی  و  هستند  که  هستنده هایی  همۀ 

آینده خواهند بود.
در  می تواند  خاص  اهمیتی  نوروز  جشن  بنابراین، 
زنده گی و فرهنگ بشری داشته باشد؛ زیرا می تواند 
کشاورزی،  و  سرسبزی  شادابی،  زمین،  به  را  بشر 
بشر،  بین  می تواند  که  فراموشی یی  و  کرده  نزدیک 
زمین و طبیعت به میان آید را از میان بردارد. پس 
بایسته است که در گسترش آن به عنوان یک فرهنگ 
پسندیدۀ بشری، هر کسی سهم فرهنگِی خویش را 

ادا کند.

خاستگاه های اساطیری جشن نوروز:
 بنا به برداشت من از اساطیر، جشن نوروز برخاسته 
از سه فهم مهمی اساطیری است که در کل برای بشر 
این سه فهم اساطیری قابل شناخت است، و شناخت 
بشر  اساطیری  مشترک  هویت های  از  فهم،  سه  این 
فرهنگی  کلیت  یک  عنوان  به  را  بشر  که  است، 

مشترک اساطیری ارایه می-کند.

این سه فهم اساطیری، عبارت اند از آفرینش، زمان 
و کشاورزی. نوروز، صورِت نمادین از وحدِت این 
سه فهم اساطیری مهم بشری است، که بشر توانسته 
این سه فهم اساطیری را در جشن نوروز ارایه کند.

اقوام بشری همه در بارۀ آفرینش، روایت اساطیری 
دارند. روایت اساطیری آفرینش، از پیدایش جهان و 
بشر  برای   قوم،  از چه گونه گی حضور هر  و  چیزها 
اطالع و خبر می دهد. این اطالع دهی باعث می شود 
برسانند،  آغاز جهان  به  را  پیشینۀ خود  قوم  هر  که 
با این همذات  پنداری با آغاز، هویت مافوق بشری 
بیابند و به یک رویداد مقدس و مینوی تعلق بگیرند 

که مبنای آغازین دارد. 
نوروز برای بشر به نوعی، آفرینش را تمثیل می کند؛ 
بیرون  ایستایِی زمستانی  و  از فضای سکوت  جهان 
را  حیات  حرکت  زمستانی،  فضای  این  که  می آید 
و  ریشه ها  به  گیاهان  از  تعدادی  است،  کرده  ُکند 
به  جانوران  از  تعدادی  و  برده،  پناه  دانه های شان 
با  شده اند.  َکرخت  و  رفته اند  فرو  زمستانی  خواب 
از  جانوران  و  می رویند  گیاهان  نوروز،  رسیدن  فرا 
کرختی بیرون می شوند و حیات سر از نو به شکوفایی 
می رسد. بزرگ تر از این، چه گونه می توان آفرینش را 

کرد  تجربه 
و در جریان آفرینش قرار گرفت؟ درست است که 
ما با دور شدن از طبیعت، به طور مستقیم نمی توانیم 
این شکوفایی را ببینم و تحت تاثیر مستقیِم آن قرار 
بگیریم، اما انسان باستانی، با طبیعت رابطۀ مستقیم 
مستقیم  تأثیر  تحت  طبیعی  رویداد  هر  با  و  داشت 
رویداد قرار می گرفت، با این تحت تأثیر قرارگیری، 
نشان  واکنش  طبیعی  رویداد  برابر  در  خودشان  از 
رویداد  برای  جشنی ست  نوروز،  جشن  می دادند. 
آفرینش. انسان با برگزاری این جشن، خواسته است 
رویداد  این  سزاوار  که  واکنشی  طبیعت،  برابر  در 

طبیعی است، نشان بدهد. 
در این شور و شعِف طبیعی نوروزی، انسان نیز با 
و  می کند  همذات پنداری  احساس  جهان  و  چیزها 
به این تصور می افتد که زمان باز برگشته است به 
آغاز؛ به آغازی که همگام آفرینش بود و جهان از 
آن آغاز شده بود. این همذات پنداری باعث می شود 
با احساس وجودی خویشتن، در جریان  انسان  که 
تجربه  را  آفرینش  و  بگیرد  قرار  آفرینش  شکوفایی 
کند. این تجربۀ آفرینش به انسان امکان می بخشد که 
آفرینش را در روایت ارایه کند؛ طوری که سومریان، 
دوهزار سال پیش از میالد که جشن نوروز را برگزار 
می کردند، جشن با منظومه های آفرینش آغاز می شد.

اساطیری  فهم  از  برخاسته  نوروز  جشن  بنابراین، 
جشن  در  باستانی،  انسان  است.  آفرینش  از  انسان 
نوروز فهِم خویش را از آفرینش، به صورت نمادین 

بیان کرده است.
و  باستانی  انسان  برای  و  ما  برای  زمان  خاستگاه 
اساطیری، کاماًل متفاوت است. ما زمان را برخاسته 
از تغییر و تحول چیزها می دانیم که یک امر فیزیکی 
می دانست  امری  را  زمان  باستانی  انسان  اما  است، 
که مستقل از چیزها بود؛ چیزها و انسان محکوم به 
گذشت زمان شده بودند. با این گونه درک از زمان، 

این  که  کرده اند  وضع  زمان  برابر  در  استراتژی یی 
استراتژی به انسان باستانی این امکان را می بخشید تا 
از گذشِت زمان جلوگیری کند و زمان را بربگرداند 
به آغاز؛ آغازی که آفرینش در آن اتفاق افتاده بود. 
می یابند؛  وحدت  هم  با  آفرینش  و  زمان  بنابراین، 
فهم آفرینش بی فهم زمان ممکن نیست، و فهم زمان 

بی فهم آفرینش.
 برگرداندن زمان به آغاز، انسان را از نظر روانی به 
آفرینش  موقعیت  جای،  آن  که  می دهد  قرار  جایی 
است. در این موقعیت که موقعیت خاستگاهی است، 
زمانی ست  ازلی،  زمان  است.  ازلی  آن،  در  زمان 
بزرگ و ایستا، که همه چیز در این زمان ازلی در 
وصل کامل به سر می برد. بنا بر این، نوروز صورت 
آفرینش.  به  آغاز،  به  است  زمان  برگشت  نمادیِن 
انسان با رجعت دادن زمان به آغاز، قدرت گذشت 
زمان را بر خویشتن و چیزها زایل می کند و با زایل 
سازی نقش زمان، احساس همیشه گی و جاودانه گی 
انسان  استراتژی یی است که  نوروز،  می کند. جشن 
زمان  برابر  در  زمان،  گذشت  از  درک  با  باستانی 
وضع کرده است و با این استراتژی، زمان را رجعت 

باستانی،  انسان  برای  نوروز  تکرار  ازل.  به  می دهد 
تکرار ازل بود، و این تکرار شدن ازل، خطی بودن 
و گذشت بی برگشت زمان را نقش بر آب می کرد، و 
زمان را در یک شکل دایره یی ارایه می کرد. در این 
احساس  این  باستانی  انسان  به  زمان،  بودن  دورانی 
دست می داد که از محکومیِت زمان رهایی یافته و 

دیگر در قید زمان نیست. 
به زمان و مکان  انسان های معاصر، محکوم  ما  اما   
فقط  که  زمانی  خطی؛  زمان  به  محکوم  شده ایم؛ 
با  می-توانیم  بنابراین،  برنمی گردد.  دیگر  و  می رود 
درکی که انسان باستانی از زمان داشته و با درکی 
انسان  بین  بگذاریم  تفاوتی  داریم،  زمان  از  ما  که 
اساطیری،  انسان  این که  معاصر؛  انسان  و  اساطیری 
نمی شناخت،  تاریخ  به نام  را  چیزی  نبود؛  تاریخی 
انساِن  اما  بود،  تکرارشدنی  برایش  چیز  همه  یعنی 
معاصر انسانی ست تاریخی و تاریخ مند که هیچ چیز 
نه  انسان، خودش است  در آن تکرار نمی شود؛ هر 

تکرار کسی یا امری. 
خاک،  در  رفتن  فرو  با  دانه  این که  کشف  شاید 
می شود،  سبز  و  می زند  سر  از خاک  مدتی  از  پس 
برای بشر امری بزرگ و غافل گیرکننده  بوده است. 
و  دانه  رابطۀ  از  را  بشر  درک  این  اسطوره شناسان، 
اجتماعی،  زنده گی  در  بزرگ  رویداد  یک  خاک، 
اقتصادی و فکری بشر می دانند. زیرا انسان پس از 
این درک توانست به کشت و زراعت بپردازد؛ کشت 
و زراعت، بشر را به موقعیت و جغرافیای خاصی از 
زمین، وابسته کرد؛ با این وابسته گی، انسان توانست 
و  کند  آغاز  را  شهرنشینی  و  روستانشینی  زنده گی 

وارد ساحت اجتماعی متفاوت از قبل شود.
را  اساطیری  فکر  بشر  به  و خاک،  دانه  رابطۀ  این   
دریافت  به  قادر  را  بشر  فکر،  این  کرد.  عرضه  نیز 
دو جهان کرد؛ دنیای زیرین و دنیای زبرین. دنیای 
دنیای  زبرین،  دنیای  و  بود  مرده گان  دنیای  زیرین، 
موجودات مقدس. بشر این درک را اساس قرار داده، 
بر اساس آن طراحی کرد.  را  کلیت فکری خویش 
یک  به  خاک،  با  دانه  رابطۀ  این  که  گفت  می توان 
نرم ابزار یا سافت ویر فکری می ماند که با نصب آن 
می شد بسیار مساله-ها را بر اساس آن ساخت، معنا 

کرد و خواند. 
می سوزانند؛  را  مرده های شان  که  استند  جامعه هایی 
آتش  از  بشر  اساطیری  دریافت  با  سوختاندن  این 
را  مرده های شان  که  جامعه هایی  نیست.  بی ارتباط 
دفن خاک می کنند؛ این دفن کردن بی ارتباط به درک 
این  به  نیست.  دانه و خاک  از رابطۀ  بشر  اساطیری 
معنا که مرده رهسپار جهان زیرین می شود و مانند 
دانه پس از مدتی برخواهد گشت. این جهان زیرین، 
تاریک خانه یی  یا  معبر  زهدان،  یک  مثابۀ  به  ممکن 
می شد  نیرو  تجدید  آن  در  مرده  که  می شده  تصور 

برای بازآمدن.
جشن نوروز، بی ارتباط با درک انسان از رابطۀ دانه 
و خاک نیست. چون این رابطه به صورت طبیعی در 
فصلی از سال که فصل بهار باشد، برقرار می شود. 
این فصل با نوروز آغاز می شود. بنابراین، رویش به 
انسان امکان می دهد تا به درک آفرینش برسد و با 
درک آفرینش به درک زمان می رسد؛ آن هم نه زمان 
خطی بلکه زمان دورانی. یعنی این که در هر نوروز، 
زمان دورش را کامل می کند و برمی گردد به آغاز. 
با رویش، بار دیگر آفرینش تکرار می شود. در کل، 
این درک به انسان امکان می دهد که ارتباط روانی 
خویش را با آغاز و ازل برقرار کند و به این باور 
این  می شود.  تکرار  نوروز  هر  در  جهان  که  برسد 
تکرارشونده گی، انسان را قادر می کرد تا به حضور 
و سهم خویش در جهان دست یابد و خود را همان 
فلسفۀ  تعبیر  به  بنا  یا  بداند؛  آفرینش  نخستین  ایدۀ 
از  و  بدهد  قرار  ُمثُل  جایگاه  به  را  خود  افالتونی، 

سایه واره گی رهایی یابد.
 نمونۀ اساطیری روشنی در این باره، در اوستا هست 
به گونۀ  انسان و چیزها  از آن که  که می گوید پیش 
فروشی  گونۀ  به  شوند،  آفریده  مادی  و  استومند 
آفریده شده بودند )فروشی، استوند و مادی نیست، 
ایده و ُمثُل است؛ ارزش است(، در مرحلۀ بعد، این 
فروشی ها به گونۀ استومند و مادی درآمدند؛ انسان 
پس از مرگ و چیزها پس از نابودی، باز به فروشی 
آن که  از  پیش  و چیزها  انسان  فروشی  و  درمی آیند 
جهان  از  این که  از  بعد  و  بیایند  استومند  جهان  به 
استومند بروند، بوده و هست و همیشه خواهد بود. 

فهم 

اساطیری 

بشر از 

جشن 

نوروز
یعقوب یسنا



         برگردان: بهرام اميراحمديان

بخش نخست
همین که برف ها به آب شدن شروع مي کند، مردم از 
فرا رسیدِن بهار باخبر می شوند و براي استقبال از آن 

آماده گي مي گیرند. 
بهار نخستین و زیباترین فصل سال، ایامي ست که در 
پي،  در  پي  و  متواتر  باران هاي  با  نیلگون  آسماِن  آن 
خوش گوار  و  معطر  پیش  از  بیش  را  طبیعت  و  فضا 
به خروش مي آید.  دریاها و رودها  نگاه مي دارد. آب 
جاهاي  به  زمستان  هواي  سردي  از  که  پرنده گان 
خود  پیشیِن  محل  به  دوباره  بودند،  کرده  پرواز  گرم 
صداي  و  چوپان  تولۀ  دل انگیز  آهنگ  بازمي گردند. 
دامنۀ کوه  بهار در  کار و محنت و  ترانه هاي  سرود و 
طنین  پهناور  وادي ها و صحراهاي  و  دره ها، دشت  و 
مي اندازد. مرغان خوش الحان به نوا درمي آیند. جوانان 
هم چون  خود  دل داده گان  به  را  بهاري  گل هاي  اولین 
به  مادران  مي دارند.  تقدیم  پاک و صداقت  رمز عشق 

فرزندان شان دعاي خیر مي دهند. 

بهار این چنین فرصتي است که از صفا و صمیمیت ها، 
از  و  دوستان  بین  محبت  از  درستي ها،  و  راستي ها  از 
افزایش  را  قلب ها  صافي  که  پیوندي  دل ها،  از  پیوند 
مجموعۀ  ایام  بهار  مي آورد.  زبان  بر  مي بخشد، سخن 
خود  با  آن چه  از  و  خوش بختي هاست.  و  شادي ها 
دوستان  شادماني  و  مایۀ خوشي  مي آورد،  ارمغان  به  
تپش ها،  و  تالش  فصل  بهار  همه،  به زعم  مي گردد. 
و طراوت  عاشقي  و  و فصل عشق  بلبل  و  فصل گل 
و  بناها  که  است  فصل  همین  در  تازه گي هاست.  و 
طرح هاي تازه در زنده گي مردم بنیاد و پایدار و استوار 
انساني  آرزوهاي  و  درخواست ها  و  طلب  مي گردند، 
شاعران،  تنها  نه  مي کند.  نما  و  نشو  و  مي گیرد  ریشه 
بهار  کیفیت  هنرمندان،  دیگر  و  رسامان  نویسنده گان، 
را تصویر و وصف کرده اند، بلکه تمام انسان ها مقدم 
نیک بهار را گرامي داشته،  دل در گرو زیبایي هاي آن 
عنوان  به  بهار  گرفته اند.  ستایش  به  را  آن  و  نهاده اند 
فصل خجستۀ سال، در دل سال ها و سده هاي دور و 
و  ذات  با  آن  و  مي شود  پنداشته  گرامي  تاریخ،  دراز 

کیفیت هاي عمیق خویش، مي تواند به طور همیشه 
پذیرفتن و گرامي داشتن باشد. 

بهار  حالتي  هر  در  و  همیشه  نیز  افغانستان  مردم  
را گرامي داشته اند و فرا رسیدن این عروس سال 
با شادي و نشاط پذیرایي کرده اند و در سرود  را 
و ترانه هاي خویش با صمییمت و خشنودي از آن 

گفتني هاي زیادي گفته اند:  
وزید از بوستان باز بهاران 

رسید آواز خوش از آبشاران 
زمین باغ شد چون سبز و خرم،  

چو بر سبزه رسیده آب باران 
خوشا،  آن کس که در فصل بهاران 

رود در بوستان همراه یاران )1( 
و یا:  

مژده که آمد بهار 
سبزه و گل بي شمار 

آب فراوان به باغ 
گشته روان هر کنار 

قوچي* و پروانه شد 
زنده به بوي بهار 
بلبل و آبي کند 

غلغله در جویبار 
کرده شکوفه به باغ 
درخت سیب و انار

کوکوزنان فاخته 
نشسته در شاخسار 
ز خانه مور و ملخ 

گشته روان سوي کار 
توهم بدو پشت کار 

خسته اي اگر هوشیار )2( 
و این که: 

بهار آمد،  بهار آمد 
به دهقان وقت کار آمد 

به دوستان گل قطار آمد 
بهار نو مبارک باد 

بهاران آب غران شد 
چو بوي مشک باران شد 

کمرها جمله بوستان بوستان شد 
بهار نو مبارک باد )3( 

زنده  طبیعت  زبان  از  که  سروده هایي اند  بهاریه ها 
بالیدۀ  و  شادماني  از  و  فعال  و  سالم  انسان  و 
و  تازه گي  از  و  عشق  انساني،  از  روحیه هاي 
صمیمیت هاي آدمي، گران بارند. آن ها ثابت مي کنند 
زنده گي  براي  که  هرچه  که:  تأکید  و  تلقین  و 
زیبا  است،  مفید  و  ضرور  بشري  جامعۀ  و  انسان  
و خوشایند و گوارا پنداشته مي شود. این سرودها 
ایجادکننده گان آن ها همیشه و  به عرض مي رساند که 
در همه جا خود را وابسته به طبیعت مي دانند و چنین 
زمین،  مادر  دیگر  عبارت  به  یا  که طبیعت  مي شمارند 
و  خانه  با  و  مي پوشاند  مي خوراند،  را  آن ها  که  است 
جاي و پناهگاه تأمین مي نماید. از همین سبب است، 
که آن ها طبیعت را پرستیده اند، دوست داشته اند، به آن 

ارج گزاري کرده اند و آن را به ستایش گرفته اند. 
مظهِر  و  زیبایي ها  داستان  بهار،  بهاري،  سرودهاي  در 
و  امیدها  و  آرزو  صمیمیت ها،  شادماني ها،  مجموعۀ 
احساسات  طبیعت،  آن  در  که  تازه گي هاست،  و  پاکي 
به دیگري  و جامعه هر سه دست اندرکار است؛ یکي 
پیوندي عمیق و ناگسستني دارد، یکي دیگري را حفظ 
مي کند، یکي به دیگري نیرو و حسن مي بخشد و یکي 

دیگري را سالم نگاه مي دارد. 
بهاریه ها سرودهاي شادي بخش و نشاط آورند. آن ها نه 
فقط از زیبایي ها و نیکي ها، بلکه از عشق  و محبت و 
دوستي ها و از پیوند دل ها سخن به زبان مي آورند،  بلکه 
این زیبایي ها، این نیکي ها، این دوستي ها و این پیوند 
دل ها را تشویق و ترغیب مي کنند. در دل آدمان تخم 

زیبایي، نیکي و درستي و برادري مي کارند.
اولین روز بهار به نام نوروز یاد مي شود که آن را اکثر 
مثابه  به  افغانستان،  جمله  از  آسیایي،  قطعۀ  ممالک 
باستاني  جشن هاي  زیباترین  و  بزرگ ترین  از  یکي 
هر  آریاییان،  باشکوه  تمدن  ارزش مند  یادگار  و  ملي 
سال با حشمت خاصي عید مي کنند و در تجلیل آن، 
از خردساالن  اهالي مملکت،  تمام طبقات  نماینده گان 
سهم  جنسي  تفرقات  بدون  موي سفیدان،  تا  کرده  سر 

مي گیرند )4(. 
بهار،  عید  آري،  نوروز عید است؛  عید سر سال، عید 
تجدید  آغاز  عید  طبیعت،  رستاخیز  و  احیا  مبدای 
از  که  گیاهان،  و  درختان  بیداري  و  گل ها  زنده گي 
گذشته گان دور، از عهد نخستین فرمان رواي پیشدادي 
جمشید )یما( تا به  امروز از نسل ها به نسل ها گذشته 
را  خویش  فرهنگي  و  ملي  هویت  شده،  پاسداري  و 
حفظ کرده مي آید. یعني نوروز عید روزي است که با 
آمد آمد آن، نطفۀ حیات در روي زمین جوالن مي زند 

مي توان  را  نوروز  رو  این  از  مي درآید.  حرکت  به  و 
قول  به  نامید.  سال  تحوالت  مهم ترین  سرآغازِ  عید 
»نوروز عیدي است که  ایراني دکتر شریعتي  دانشمند 
بسته،  فضاي  درهاي  سقف ها،  زیر  از  را  مردم  دست 
خفه، الي دیوارهاي بلند شهر و خانه ها، به دامن آزاد 
بهار،  از  گرم  که  طبیعتي  مي کشد؛  طبیعت  بي کرانۀ  و 
روشن از آفتاب، لرزان از هیجان، آفرینش و آفریدن، 
 زیبا از هنرمندي باد و باران، آراسته و باشکوه از جواني 
و سبزه ها و معطر از بوي باران، بوي پونه، بوي خاک 

است«. )5(
فرارسي  ایام  گرفتن  جشن  و  بهار  از  استقبال  دربارۀ 
جهان،  گوناگون  کشورهاي  مردمان  بین  در  نوروز، 
نقل و روایت، افسانه و اساطیر فراواني موجود است. 
این نقل و روایت ها، افسانه ها و اساطیر، غالبًا به عصر 
کشاورزي تعلق مي گیرند و ضمنًا به عرض مي رسانند 
مانند  سال  فصل هاي  گردش  کشاورزي  عصر  در  که 
بشر  زنده گي  در  این ها،  امثال  و  گیاه ها  آب،  زمین، 
اهمیتي به خصوص پیدا مي کند. خصوصًا، فرا رسیدن 
سال  تحول  مهم ترین  کشاورز  مردم  براي  بهار  فصل 
کشاورزي  عصر  انسان  این رو  از  مي گردد.  محسوب 
مي گرفت،  استقبال  با خشنودي  فقط  نه  را  بهار  آمدن 
روایت ها،  و  نقل ها  و  افسانه ها  قالب  در  را  آن  بلکه 
وصف و ترنم مي نمود. مثاًل بنا به اساطیر یونان قدیم 
زمین  و  یعني خداي خاک  کشاورزي،  الهۀ   – »دیمتر 
به نام پرسفونه دختري دارد. زئوس ـ خداي خدایان 
و  زیرزمین  خداي  ـ  هایدیس  به  را  پرسفونا  وصال 

دوزخ وعده مي دهد. یک روز، که پرسفونه در گلزاري 
و  مي شود  باز  زمین  مي چید،  ناگهان  گل  آرامي  به 
بیرون  ظلمت  دل  از  خویش  ارابۀ  باالي  در  هایدیس 
مي آید و پرسفونه را به آغوش گرفته، با خود به زیر 
خاک مي برد. دیمتر که از دور صداي نالۀ دخترش را 
دختر  اما  مي برآید،    او  به جست وجوي  بود،   شنیده 
تمام  زمین  کرۀ  در سراسر  هنگام  این  در  نمي یابد.  را 
شدیدي  قحط سالي  مي مانند،  باز  روییدن  از  گیاهان 
زئوس  دل  رویداد،  این  از  مي آید.  پدید  مردم  براي 
را  پرسفونه  که  مي فرستد  قاصد  و  مي سوزد  آدمان  به 
از هایدیس باز گیرند، تا گیاه ها به روییدن آغاز کنند 
نتیجه،  در  شود.  برداشته  زمین  روي  از  قحط سالي  و 
التجا  خدایان  نزد  دیمتر  به  و  بازمي گردد  پرسفونه 
از  نباتات  تا  مي دهند  رضایت  خدایان  آن گاه  مي کند. 
الهۀ خاک و زمین و  اما دیمتر  بارآورند.  برویند و  نو 
همیشه  براي  مي توانند  شرطي  به  پرسفونه  دخترش 
اقامت  هنگام  پرسفونه  که  باشند،  یک دیگر  کنار  در 
متأسفانه،  باشد.  نخورده  چیزي  زمین  زیر  در  خویش 
هایدیس هنگام جدایي او را واداشته بود که دانۀ اناري 
پدرش  طرف  از  پرسفونه  جهت  همین  به  بخورد.  را 
محکوم مي گردد و مجبور مي شود که در سال، سه ماه 
کوه آلي ـ مقبرۀ خدایان را ترک گوید و به زیرزمین 
ماه  این سه  بپیوندد. در  به شوهرش هایدیس  برود و 
در روي زمین زمستان و یخ بندان حکم مي راند و باز 
فرا  بهار  پرسفونه،  آمدن  بیرون  دل خاک  از  دوباره  با 
مي رسد. مردم یونان آمدن بهار را جشن مي گیرند و به 

شادي مي نشینند. )7( 
انسان هاي  زنده گي  وابسته گي  اوالً  اساطیر،  این  در 
انعکاس  یک دیگر  به  نباتات  عالم  و  کشاورزي  عصر 
بیان شده است که  اساطیري  به زبان  ثانیًا  یافته است. 
پایان یافتن زمستان و فرا رسیدن بهار و بارآوري مجدد 
اساطیر،  در  است.  پیوسته  وقوع  به  چه گونه  طبیعت، 
زمستان  ماه  سه  که  است،  دانه  همان  مظهر  پرسفونه 
خود را د ر زیر خاک پنهان مي دارد؛ هایدیس پرسفونه 
مي شود(،  کشت  دانه  )یعني  مي برد  زمین  زیر  به  را 

روییدن  از  را  گیاهان  و  مي کند  کشاورزي خشم  الهۀ 
و بارآوري باز مي دارد )زمستان فرا مي رسد(. اما چون 
دانه  )یعني  است  خورده  انار  خاک  دل  در  پرسفونه 
گیاه  به  )یعني  مي پذیرد  دگرگوني  است(  کرده  تغذیه 
ناچار است که سه ماه سال، موسم  تبدیل مي یابد( و 
سرما را در زیر زمین بگذراند و به صورت ریشه در 
بیرون مي آید،   از دل خاک  بماند. وقتي که دانه  خاک 
بهار نیز فرا مي رسد و باعث خشنودي مردم کشاورز 

مي گردد. 
آن  که  است،  قدیم  بابل  به  منسوب  دیگر  اساطیر 
این  در  مي باشد.  شبیه  بسیار  باال  اساطیر  به   مضمونًا 
اساطیر آمده است که »اینا ایشتار حاکم آسمان ـ الهۀ 
زاینده )افزایش( به تموز، رب النوع عالم رستني، عاشق 
عذاب  تموز  به  تابستان  گرم شدید  روزهاي  مي شود. 
بار مي آورد و تموز از گرمي مي میرد و به  و شکنجه 
حکم راني نرگال خداي جنگ و مرگ مي رود. هیچ کس 
دنیاي  به  و  کند  جرأت  نمي تواند  رب النوع  هیچ  و 
زیرزمین داخل شود. هر کس که آن جا وارد مي شود، 
دیگر برنمي گردد. اما اینا ایشتارـ  الهۀ زاینده و محصول 
داري با جسارت این قانون را زیر پا گذاشته،  به دنیاي 
زنداني  به  را  او  نرگال،  امر  با  مي آورد.  رو  زیرزمین 
او  تاریک مي اندازند. رب  النوع مرگ سعي مي کند که 
را از بین ببرد. هنگام زنداني بودن اینا ایشتار، طبیعت 
و  مي کند  توقف  حیات  مي رود،  زمستاني  خواب  به 
رب النوع ها  نمي ماند.  باقي  آثاري  نشاط  و  شادي  از 
دست وپا مي شوند و آن ها به رب النوع عقل )حکمت( 

مجبور  نرگال  رب النوع ها  تأکید  با  مي کنند.  مراجعت 
کند،  آزاد  زندان  از  را  تموز  و  ایناایشتار  که  مي شوند 
تموز زنده مي شود و به معشوقۀ خود وصل مي گردد. 
شکوفه  درخت ها  و  مي شود،  گل ها  بیدار  باز  طبیعت 
ساز  به  مردم  مي پوشد.  سبز  لباس  طبیعت  و  مي دهند 

و طرب مي پردازند و آمدن بهار را عید مي کنند. )8( 
در این اساطیر همۀ تحوالتي که در طول سال، خاصتًا 
ـ  تموز  سیماي  در  مي دهند،  روي  موسم ها  تغییر  در 
در  مثاًل  است.  گرفته  انعکاس  رستني  عالم  رب النوع 
فصل بهار بیدار شدن طبیعت و روییدن تمام رستني ها، 
 زنده گردیدن تموز و در فصل تابستان بار دادن بسیاري 
از رستني ها و تدریجًا از بین رفتن آن ها در فصل خزان، 
عذاب کشیدن تموز از گرما، رفتن  او به  آن دنیا، در 
شکنجه هاي  تموز  دادن  نجات  براي  زمستان  فصل 
و  جهان  آن  در  ایناایشتار  گذراندن  سر  از  را  زیادي 
امثال آن ها. این اساطیر نیز به تصویر مي رسانند که در 
بابل قدیم هم مردم از بهار به خوشي استقبال به عمل 

مي آوردند و روز اول آن را جشن مي گرفتند. 
مردم افغانستان نوروز را نه فقط به عنوان پیشاني سال و 
قاصد بهار، سرآغاز زایش ها و فصل پرباري طراوت ها 
جشن مي گیرند، بلکه آن ها این چنین نورور را به حیث 
پیام آور سرسبزي ها، شادماني ها، زیبایي ها، صمیمیت ها 
و مظهر یگانه گي و همدلي و هم فکري آدمان نیز عید 
با  سال  آغاز  مثابه  به  نوروز  آن ها،  عقیدۀ  به  مي کنند. 
امیدها و آرزوهاي فراوان همراه بوده، انسان را به آیندۀ 
را  او  ذوق  مي سازد،  دل بسته  فرح بخش  و  خوشایند 
نسبت به زنده گي و کار و محنت افزون مي گرداند. به 
همین دلیل نوروز را که به نام هاي »نوروز عالم افروز«، 
»نوروز دل افروز«، »نوروز سلطاني«، »نوروز جمشیدي«، 
امثال آن ها مشهور است، لحظۀ  »نوروز جاللي«)9( و 
با غم ها، رنج ها، و اضطراب های سال گذشته،  بدرود 
چنین  آن ها  مي دانند.  نیک بختي  روز  و  مبارک  روز 
در  در طبیعت و هم  نو هم  دوام سال  که  مي شمارند 
حیاِت جامعه رونما مي شود، از نوروز منشأ مي گیرد و 

از نوروز آغاز مي یابد.
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سخنگوی رییس جمهور:

حامد کرزی برای افتتاح دفتر طالبان 
به قطر نمی رود

توزیع پاسپورت...
پاسپورت  اداره  رییس  هاشمی،  ناصر  احمد  سید 
کنفرانس خبری  در یک  یکشنبه  داخله روز  وزارت 
در کابل گفت: »پاسپورت تنها یک مجوز سفر نه بلکه 

اعتبار، حیثیت، آبرو و عزت یک کشور است«.
افغان ها  این  از  پیش  گفت  داخله  وزارت  مقام  این 
هنگام سفر در کشورهای خارجی در هر محل چک و 
کنترل اسناد سفر، از 20 تا 35 دقیقه انتظار می کشیدند. 
سایر  شهروندان  مانند  نیز  افغان ها  این،  از  پس  اما 
کشورها، از امتیاز پاسپورت معیاری استفاده خواهند 

کرد.
توزیع پاسپورت کمپیوتری از شهر کابل آغاز می شود 
و دو سال زمان می برد تا در تمام والیات افغانستان 

توزیع گردد.
رییس اداره پاسپورت گفت: »روند تازه آغاز شده و 
ظرفیت آن را فعاًل داریم که روزانه تا پنج صد جلد 
برنامه که در کابل تکمیل  این  در کابل توزیع کنیم. 
تکمیل  هم  ما  اداری  واحدهای  و  والیات  در  شده، 
الکترونیکی  می شود. مشخصات متقاضی به صورت 
به ریاست پاسپورت می آید و این ریاست بعد از طی 
به  سریع  پست  توسط  بعد  و  می کند  چاپ  مراحل، 

والیات روان می کند«.
سو استفاده از پاسپورت

پاسپورت  نبود  می گوید  افغانستان  داخله  وزارت 
تا  بتواند  شخص  هر  تا  بود  شده  سبب  کمپیوتری 
گفت  هاشمی  آقای  آورد.  دست  به  پاسپورت  پنج 
تثبیت  بدون  می توانستند  نیز  خارجی  شهروندان 
دست  به  پاسپورت  غیرقانونی  صورت  به  هویت 
همین  بر  بنا  گفت  او  کنند.  استفاده  آن  از  و  آورند 
فاقد  کشورها  از  بسیاری  در  قبلی  پاسپورت  دالیل، 
اعتبار بودند و هیچ کشوری ویزای شهروندان افغان 

را قبول نداشت.
پاسپورت دستنویس  داخله گفتند  مقام های وزارت 
تا زمانی که توزیع پاسپورت کمپیوتری تکمیل نشده، 

دارای اعتبار هستند.
رییس پاسپورت گفت کارمندان اداره های پاسپورت 
توزیع  و  صدور  های  شیوه  والیات  و  کابل  در 
پاسپورت کمپیوتری را آموزش دیده اند و می توانند 

روند آن را به خوبی به پیش ببرند.
شهروندان افغانستان از فساد، کندکاری، کارشکنی و 
پاسپورت  های  اداره  فعالیت  غیرمعیاری  های  شیوه 
مراحل  تمام  این  از  پیش  اند.  کرده  همواره شکایت 
دیگر  های  اداره  با  اداره  یک  از  پاسپورت  اداری 
این مساله سبب  توسط مکتوب طی مراحل می شد. 
شده بود تا مردم هفته ها و ماه ها برای گرفتن یک جلد 
پاسپورت سرگردان شوند. اما حاال مقام ها وعده دادند 

که این مشکالت پس از این رفع خواهند شد.

زندانیان خطرناک...
 افغانستان روز شنبه در مورد موافقتنامه پس از آن گفتگو 
کردند که دیگر مقامات مذاکرات شدید چند روزه را نهایی 

ساختند.
گفته  شود،  فاش  نامش  نخواست  که  امریکایی  مقام  یک 
است که ایاالت متحده و مقامات افغانستان، که با زندانیان 
آشنا هستند، پیرامون بررسی خطر احتمالی آنان به نیروهای 

ائتالف مالقات خواهند کرد.
عدم موافقت درباره زندان بگرام بر مذاکرات جاری برای 
دستیابی به توافق امنیتی دوجانبه، که احتماال امکان حضور 
نیروهای امریکایی را در افغانستان پس از سال 2014 در 

خود دارد، سایه افگنده است.

در حال حاضر، افغانستان مدیریت زندان بگرام را برعهده 
رهایی  از  تا  دارند  را  قدرت  این  امریکایی ها  اما  دارد، 
امریکا  بازداشت  تحت  زندانیان  کنند.  جلوگیری  زندانیان 
حق دسترسی به دادگاه را ندارند، زیرا ایاالت متحده آنان 

را بخشی از جنگ جاری می پندارد.
جورج لیتل، معاون مطبوعاتی پنتاگون گفت که هیگل »از 
اساس  بر  که  است  کرده  استقبال  کرزی  حامد  تعهد  این 
نگهداشتن  زندانی  با  که  شود  انجام  روشی  به  انتقال  آن 
قانون  اساس  بر  انسانی  و  مطمئن  رویه  با  افراد خطرناک 
تأمین  ائتالف  نیروهای  و  افغانستان  مردم  امن  افغانستان، 

گردد«.
هفته گذشته هیگل و کرزی با یکدیگر گفت وگو کردند و 
مقامات گفتند که آنان توافق کردند تا مساله زندان بگرام 

دانفورد،  جوزف  جنرال  گردد.  حل  هفته  یک  طول  در 
فرمانده ارشد نیروهای امریکایی در افغانستان، برای حل 

این مشکل کار کرده است.
مناقشه  از چندین موضوع مورد  بگرام یکی  مساله زندان 
بین امریکا و حکومت افغانستان است. ماه گذشته، حامد 
کرزی پس از کشته شدن شماری افراد ملکی اصرار ورزید 

تا نیروهای ائتالف تمام حمالت هوایی را متوقف کنند.
ویژه  عملیات  نیروهای  تا  خواست  کرزی  آن،  از  پس 
امریکایی از والیت میدان وردک بیرون شوند. هفته گذشته 
به توافق رسیدند. دانفورد موافقت  باره  این  دو طرف در 
کرد تا یک گروه از کماندوها را از ولسوالی »نرخ« والیت 
وردک خارج کند، اما نیروهای عملیات ویژه امریکایی در 

دیگر نقاط این والیت باقی خواهند ماند.

به  و  قطر  امیر  به دعوت رسمی  رییس جمهور کرزی 
به  به زودی  این کشور،  مقام های  با  منظور گفت وگو 

دوحه سفر خواهد کرد.
در  کرزی  آقای  که  می گوید  کشور  ریاست جمهوری 
این سفر با امیر قطر و مقامات بلندپایۀ این کشور در 
خصوص گسترش روابط کابل ـ دوحه، پروسۀ صلح 
برای طالبان در دوحه، دیدار و  دفتر  ایجاد  با طالبان، 

گفت وگو خواهد کرد.
ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهور کرزی روز گذشته 
به روزنامۀ ماندگار گفت که افغانستان و قطر در این 
روابطی  و  تماس ها  مستقیم  غیر  صورت  به  اواخر 
گسترش  تالش  در  کشور  دو  سفر،  این  در  داشتند. 

روابط و همکاری ها خواهند بود.
مذاکرات  محور  طالبان،  با  صلح  پروسۀ  که  گفت  او 

رییس جمهور کرزی با مقام های قطری خواهد بود.
بر  مبنی  اظهارات  برخی  که  کرد  اضافه  فیضی  آقای 
طالبان  دفتر  افتتاح  برای  کرزی  رییس جمهور  این که 
به قطر سفر می کند شنیده می شود، اما چنین اظهاراتی 

کاماًل بی اساس است.
سخنگوی حامد کرزی گفت که تا اکنون دربارۀ این  که 
آقای کرزی در این سفر با نماینده گان طالبان دیداری 

داشته باشد یا خیر نیز تصمیمی اتخاذ نشده است.

دیدگاه ما پابرجاست
وزارت امور خارجه می گوید که رییس جمهور کرزی 
و  اقتصادی  همکاری های  روی  قطر،  به  سفرش  در 
مذاکرات  و  کابل  در  قطر  سفارت  گشایش  تجارتی، 
با مقام های قطری بحث و گفت وگو  با طالبان،  صلح 

خواهد کرد.
که  می گوید  همچنان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
در دیدگاه حکومت افغانستان در خصوص ایجاد دفتر 
نیامده  وجود  به  تغییری  هیچ  دوحه،  در  طالبان  برای 

است.
سفر رییس جمهور کرزی به قطر در حالی قرار است 
صورت گیرد که هم اکنون نماینده گان گروه طالبان در 

دوحه به سر می برند.
هرچند برخی منابع می گویند که دفتر طالبان در قطر 
هم اکنون فعال است، اما حکومت افغانستان می گوید: تا 
هنگامی که طالبان پیش شرط های ما را نپذیرند، حاضر 

به گشایش دفتر در دوحه برای آن ها نخواهیم شد.
جانان موسی زی سخنگوی وزارت خارجه روز یکشنبه 
سیاسی  دفتر  ایجاد  که  گفت  خبرنگاران  به  کابل  در 
سفر  آجندای  بخش های  از  یکی  دوحه،  در  طالبان 

رییس جمهور کرزی به قطر می باشد.
آقای موسی زی می گوید، در موقف حکومت افغانستان 
دربارۀ شرایط ایجاد دفتر طالبان، هیچ تغییری به میان 
نیامده و تا زمانی  که طالبان رسماً رابطۀ شان را با القاعده 
قطع نکنند، حکومت افغانستان حاضر به مذاکره با این 

گروه نخواهد بود.
انتقال بگرام؛ اولویت کاری حکومت

توافق  از  خارجه  وزارت  سخنگوی  حال،  این  در 
حکومت افغانستان با مقام های امریکایی در خصوص 
واگذاری کامل زندان بگرام به نیروهای داخلی خبر داد.
موسی زی گفت که انتقال کامل زندان بگرام، در اولویت 

کاری حکومت افغانستان قرار دارد.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: »تمام زندانیان افغانی 

که در بگرام استند، به دولت افغانستان سپرده خواهند 
شد. اما یگانه افرادی  که در مورد آنان حکومت افغانستان 
تأکید زیاد ندارد، اتباع خارجی استند. دلیل آن هم این 
است که برای حکومت افغانستان اتباع افغانی اولویت 
دستگیر  افغانستان  داخل  در  که  خارجی  اتباع  دارند. 
انتقال آنان صحبت  شدند، در مراحل بعدی در مورد 

خواهد شد.«
مقام های امریکایی گفته اند، در صورتی با انتقال کامل 
کرد  خواهند  موافقت  افغان  نیروهای  به  بگرام  زندان 
که زندانیان خطرناک از سوی حکومت رییس جمهور 

کرزی آزاد نگردند.
افغان و امریکایی، سال گذشته توافق نامه یی  مقام های 
نیروهای  از  بگرام  زندان  واگذاری  خصوص  در  را 

امریکایی به جانب افغانستان امضا کردند.
هزار  سه  حدود  امریکا  توافق نامه،  همین  اساس  بر 
زندانی افغان در بگرام را به حکومت افغانستان سپرد، 

اما پس از مدتی این روند را متوقف ساخت.
این تصمیم امریکا سبب خشم رییس جمهور کرزی شد 
و همین مساله سبب گشت که او در چندین سخنرانی 

مطبوعاتی اش از امریکا به شدت انتقاد کند.
واگذاری  ساختن  متوقف  دلیل  امریکایی  مقام های 
تخنیکی  مسایل  را،  افغانستان  حکومت  به  زندانیان 
اما سرانجام روز شنبه، فرمانده عمومی  عنوان کردند. 
توافق  به  کرزی  رییس جمهور  و  افغانستان  در  ناتو 

جدیدی دست یافتند.
مراسم  دوشنبه،  روز  است  قرار  گزارش ها،  اساس  بر 
واگذاری زندان بگرام به حکومت افغانستان، یک بار 

دیگر برگزار گردد.
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تالش هند برای...
به قطبی برای این منظور هزینه کند.

اند  کرده  توافق  هند  و  ایران  روزنامه،  این  نوشته  به 
انتقال کاالهای هندی  که یک قرارداد ترانزیت برای 
به افغانستان امضا کنند و این امر باعث شده است که 
دولت دهلی نو خواستار توافق کابینه با هزینه بیش از 
100 میلیون دالر در توسعه بندر چابهار و تبدیل آن 

به قطبی برای این منظور شود.
یک منبع مطلع بدون افشای هویت خود، به ایندین 
اکسپرس گفت که تصمیم چین برای کسب مسوولیت 
اداره و مدیریت بندر گوادر در پاکستان باعث شده 

است که هند به اجرای این طرح فوریت دهد.
بندر چابهار و بندر گوادر در یک ساحل مشترک و در 

فاصله 70 کیلومتری از یکدیگر قرار دارند.
طرح  ادامه  برای  پاکستان  و  ایران  تصمیم  همچنین 
امریکا،  هشدارهای  علیرغم  فیمابین  گاز  لوله  خط 

هند را به تفکر جدی در مورد گزینه های دیگر تهران 
مجبور ساخته است.

ایندین اکسپرس نوشت: محمود احمدی نژاد رییس 
همتای  زرداری  علی  آصف  و  ایران  جمهوری 
پاکستانی عملیات احداث این خط لوله گاز را اخیراً 
در چابهار افتتاح کردند و هند نمی تواند این عالمت 

را نادیده بگیرد.
از  زودتر  چه  هر  بهره برداری  که  گفتند  مطلع  منابع 
امکانات بالقوه بندر چابهار در انتقال کاالهای هندی 
به افغانستان بدون ورود به خاک پاکستان به نفع هند 

خواهد بود.
هند، ایران و افغانستان از قبل یک گروه کاری مشترک 
را به منظور ابداع روش های مناسب برای اجرای این 

طرح تشکیل داده اند.
دولت هند سه گزینه را برای سرمایه گذاری در این 
بندر به منظور بهبود وضعیت تاسیسات لنگرگیری و 

توسعه پایانه کانتینری آن بررسی می کند.
را  چابهار  بندر  بازسازی  هزینه  کل  احتماالً  هند 
بین  را  جاده یی  قبل  از  ایران  و  شد  خواهد  متحمل 
چابهار و زرنج در مرز بین ایران و افغانستان احداث 

کرده است.
از آنجا که هند نتوانست در یک قرارداد ترانزیت بین 
افغانستان و پاکستان به خاطر اعتراض اسالم آباد وارد 
با ایران به خودی  انعقاد یک قرارداد ترانزیت  شود، 

خود حائز اهمیت زیاد می باشد.
سرمایه  که  می گویند  هند  خارجه  وزارت  مقامات 
شامل  چابهار  بندر  زیربنایی  تسهیالت  در  گذاری 

تحریم های امریکا نخواهد شد.
از آنجا که موسسات مالی در هند نسبت به مشارکت 
دولت  هستند  نگران  ایران  به  مربوط  های  طرح  در 
پیشرفت طرح  توانایی خود در تضمین  از  باید  هند 

چابهار استفاده کند.

تنها در عملیات هوایی...
 تجهیز و تربیه نیروهای امنیتی افغان تمرکز بیشتر نمایند.

درهمین حال، جنرال انتسیو گمبه فرمانده جدید نیروهای 
نیروهای  این،  از  بعد  گفت:  افغانستان  درغرب  آیساف 
آیساف تحت نام  )واحدهای حمایتی انتقال( مسما بوده و 
این نیروها در زمان مسوولیت وی، به عنوان فرمانده آیساف 
درعملیات های  تا  نمود  خواهد  تالش  افغانستان  درغرب 

نظامی نقش حمایتی شان را به خوبی انجام دهند.
مشخصًا  آینده  ماه  شش  در  آیساف  نیروهای  گفت:  او 
یاری  را  افغان  نیروهای  هوایی،  نظامی  عملیات های  در 

می رسانند.
افزود:  کشور  غرب  در  آیساف  نیروهای  جدید  فرمانده 
نیروهای ایتالیایی در چارچوب آیساف پس از سال 2014 
میالدی نیز برای کمک و آموزش در افغانستان باقی خواهند 
ماند، ضمن این که آنان از روند انتقال مسوولیت های امنیتی 

به افغان ها اعالن حمایت می نمایند.
گفت:  همچنان  کشور  غرب  در  آیساف  نیروهای  فرمانده 
مناطق  درصد   70 امنیت  تأمین  مسوولیت  حاضر  حال  در 
غرب افغانستان و رهبری بیش از 80 درصد عملیات نظامی 

بدوش نیروهای افغان می باشد.
ولسوالی  در  آیساف  نیروهای  عملیاتی  قرارگاه  گفت:  او 
بکواه والیت فراه در جریان سال گذشته میالدی به نیروهای 
افغان سپرده شد که این امر، شمار نیروهای ایتالیایی تحت 
چوکات آیساف در غرب کشور را از 4000 تن به 2900 

سرباز کاهش داد.
گفتنی ست در حال حاضر شمار نیروهای آیساف در غرب 
افغانستان به 5550 تن می رسد که تعداد نیروهای متشکل از 

سربازان ایتالیایی، اسپانیایی و امریکایی می باشند.

فساد در گمرکات...
که  دارد  فساد وجود  »در جایی  این وزارت گفت:   
یک  که  افغانستان  اقتصاد  است،  زیاد  پول  آن جا  در 
اقتصاد وارداتی است، بیشتر پول ما در گمرکات ما 
است؛ پس به صورت طبیعی حجم فساد در گمرکات 
به  فساد  می شود حجم  گفته  که  این  باشد.  باال  باید 
چند صد فیصد می رسد این یک مبالغه شدید است، 

به خاطری که واقعیت های اقتصادی ما این را حمایت 
نمی کند.«

مقامات این وزارت در یک اقدام تازه 34 تن  اخیراً 
از کارمندان بلند رتبه را به شمول  ده رییس گمرک 
در  را  جدید  افراد  و  نموده  برکنار  شان  وظایف  از 

سمت های شان مقرر کردند.
مسووالن این وزارت گفته اند که این کار را به هدف 

بهبود در کار این وزارت انجام داده اند.

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد 
اداری می گوید: 74 سفارش را به هدف اصالحات در 
ادارات حکومتی، غیر حکومتی و بین المللی پیشنهاد 

کرده اند.
آنان می گویند: در این سفارش ها خواهان رسیده گی 
به قضایایی غصب زمین، تعدیل در معاهده تخنیکی 
مختلف  بخش های  در  اصالحات  آوردن  و  نظامی 

ادارات گردیده اند.
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برخی از پایگاه های ناتو به 
نیروهای پولیس سپرده می شوند

تیم فوتبال هرات قهرمان جام زون ها شد

ناتوانی دولت در
 بازداشت یک فرمانده محلی متهم به کشتار در ارزگان

شده  ویران  خانه های  ویدیوهای  پخش 
ائتالف  نیروهای  هوایی  بمباردمان  اثر  در 
دار  به  جریان  یا  افغانستان  روستاهای  در 
آویختن مجرمان و خاینین از سوی طالبان 
در بین مردم، پرسشی را ایجاد می کند که آیا 

این شیوۀ تبلیغاتی آنان ابزار موفقی است؟
مونوز  ارتورو  امریکا،  صدای  گزارش  به 
یکی  می گوید،  رند  گروه  ارشد  تحلیلگر 
بر  بیشتر  از موضوعات عمده یی که طالبان 
آن توجه می کنند، تلفات غیرنظامیان در اثر 
ائتالف  نیروهای  زمینی  و  هوایی  حمالت 
می باشد. او  استدالل می کند که این روش 
به  زیرا  است،  طالبان  تبلیغاتی  خوب  ابزار 
ندارد،  اهمیت  حقایق  جنگ  در  وی  باور 
اذهان عامه  برداشت  تاثیر گذار است  آنچه 

است.
اکثر  آن  در  که   2014 سال  نزدیک شدن 
بیرون  افغانستان  از  خارجی  نیروهای 
ریاست  انتخابات  برگزاری  و  می شوند 
بازار  سال،  همین  در  افغانستان  جمهوری 
جنگ اطالعاتی و جلب پشتیبانی مردم را از 

طریق نشر خبرها گرمتر ساخته است.
این برهه برای حکومت افغانستان، نیروهای 
ناتو و طالبان اهمیت ویژه یی یافته است و 
طرفین با استفاده از وسایل اطالعات جمعی 
را  آنچه  که  تکنالوجی جدید می خواهند  و 

به  نمی شود،  واقع  حتی  یا  می افتد  اتفاق 
گوش مردم برسانند.

نبرد تبلیغاتی
در  که  کیمک  یا  کندهار   رسانه های  مرکز 
طالبان  تبلیغات  با  مقابله  برای   2010 سال 
این  است.  وسایل  این  از  یکی  شد،  ایجاد 
فرصت  زودترین  به  تا  می کوشد  مرکز 
ممکن خبرها را به گوش مردم برساند تا از 

تبلیغات طالبان جلوگیری نموده باشد.
هلیکوپتر  یک  زمانی که  پیش،  هفته  دو 
کرد،  سقوط  کندهار  در  ائتالف  نیروهای 
کیمک فوراً این خبر را نشر کرد و دلیل آنرا 
خرابی هوا اعالم نمود،  اما طالبان نیز آرام 
در صفحات  رویداد  این  پی  در  و  ننشسته 
ناتو  نوشتند که یک هلیکوپتر  انترنتی خود 

را سقوط داده اند.
دگروال ریچارد مک نیتن یکی از مشاورین 
حکومت  مرکز  این  ایجاد  در  که  امریکایی 
نشر  دلیل  است،  کرده  کمک  را  افغانستان 
مرکز،  این  طریق  از  را  گزارش ها  فوری 
امتیاز  و  دشمن  شایعه پراگنی  از  جلوگیری 

طلبی طالبان عنوان می کند.
در  کندهار  والی  سخنگوی  فیصل،  جاوید 
مورد شیوه های تبلیغاتی طالبان می گوید که 
آن گروه در شایعه پراگنی و نشر پیام هایشان 
موفق  بسیار  اجتماعی  رسانه های  طریق  از 

است و خبرها را زودتر از طریق انترنت و 
رسانه  ها به مردم می رسانند.

حکومت افغانستان و طالبان، هر دو همراهان 
زیادی در شبکه های اجتماعی انترنتی چون 
عمدۀ  هدف  که  دارند  بوک  فیس  و  تویتر 
شان رسانیدن خبر به رسانه ها و از آن طریق 

به مردم می باشد.
نقش شبکه های اجتماعی

تیمور شاه، خبرنگار روزنامه نیویارک تایمز 
بسیار  طالبان  که  می گوید  افغانستان  در 
به گفتۀ وی آن گروه  هوشیار هستند، زیرا 
تکنالوژی جدید چون شبکه های  کاربرد  با 
تلیفونی  کوتاه  پیام های  انترنتی،  اجتماعی 
به  که  استند  منبعی  نخستین  ایمیل،   و 
معلومات  رویداد  یک  مورد  در  خبرنگاران 

می دهند.
تلیفون های  کاربر  میلیون   18 موجودیت 
موبایل در افغانستان زمینۀ پخش سریع خبر 
را در بین مردم سهل می سازد. امری که به 
باور ریچارد مک نیتن، مشاور مرکز رسانه ها 
در کندهار اعتبار رسانه یی نیرو های ناتو را 

بیشتر می سازد.
دریافت  از  پس  که  می گوید  نیتن  مک 
تایید  برای  خبرنگاران  طالبان،  پیام های 
با  آن  مورد  در  جزئیات  دریافت  و  رویداد 
خبرهای  اینکار  که  می گیرند  تماس  ناتو 

ائتالف را معتبرتر می سازد.
سیت جونز، عضو موسسه رند می گوید که 
را  طالبان  تبلیغات  مردم  جهات  بعضی  از 
باور می کنند، به گونۀ مثال اگر کدام مامور 
حکومتی فاسد باشد، طالبان فوراً وی را به 

مردم معرفی می کنند.
از  که  می گوید  امریکایی  تحلیلگر  این  اما 
تلفات  شمار  طالبان  زمانی که  دیگر،  جانب 
سربازان ائتالف را در یک رویداد بیشتر از 
تأثیر  کار  این  می دهد،  بازتاب  است  آنچه 
برعکس برجا می گذارد زیرا کم از کم مردم 

محل از حقایق آگاه می باشند.
حکومت  تبلیغاتی  کارزار  این  وسط  در 
افغانستان می گوید که دستگاه های تبلیغاتی 
اطالع  وظیفۀ  دولتی  رسانه های  و  نداشته 
مقام  یک  آدرس  از  آنچه  و  دارند  رسانی 
حکومتی بازتاب می یابد بر حقایق و شواهد 

استوار می باشد.

جنگ تبلیغاتی، نبرد دیگر گروه طالبان
پایگاه  وزارت داخله می گوید که مسوولیت 3 
سپرده  عامه  محافظت  پولیس  به  ناتو  نیروهای 
دیگر  پایگاه   53 مسوولیت  است  قرار  و  شده 

ناتو به پولیس عامۀ کشور سپرده شود.
عامه  محافظت  بخش  معین  جنبش  جمیل 
وزارت امور داخله کشور گفت: »فرمان شماره 
ملغاشدن  بر  مبنی  کرزی  رییس جمهور   62
شرکت های خصوصی امنیتی و انتقال تجهیزات 
تطبیق  حال  در  عامه  محافظت  پولیس  به  آن 
شدن است و مطابق به برنامه انتقال،  53 پایگاه 
ناتو و آیساف به محافظت عامه انتقال می یابد«.
شرکت های  کارمندان  و  تجهیزات  افزود:  او 
پولیس  به  شده اند،  لغو  که  خصوصی یی 

محافظت عامه الحاق می گردد.
امنیتی  شرکت   52 از  جنبش،  آقای  گفته  به 
رتبۀ  عالی  مقامات  به  شرکت   8 خصوصی، 
و  اند  شده  لغو  همه  که  دارند  ارتباط  دولتی 
قطعه  به  انتقال  حال  در  نیز  دیگر  شرکت   8

محافظت عامه می باشد.
به  افغانستان  این که  بیان  با  جنبش  آقای 
می باشد،  پای بند  بین المللی  میثاق های  تمامی 
کنوانسیون  اساس  بر  ساخت:   خاطرنشان 
سوی  از  که  دیپلماتیکی  ادارات  ژینو،   1961
شرکت های امنیتی امنیت آن ها تأمین می گردد؛  
این  خدمات  این  از  شان  حریم  در  می توانند 

شرکت ها استفاده کنند.
که  شرکتی   35 مسوولیت   که  می رود  احتمال 
فعال  دیپلماتیک  ادارات  شخصی  حریم  در 
می باشند، نیز به پولیس محافظت عامه افغانستان 

واگذار گردد.
در همین حال، نماینده گان مردم در مجلس بر 
رییس جمهورکرزی  فرمان  که  بودند  نظر  این 
و  نگرفته  قرار  تطبیق  مورد  درست  شکل  به 
در رأس برخی از شرکت ها نیز وزیر، وکیل یا 

رهبران جهادی قرار دارد.
در  که  نمودند  تأکید  نماینده گان  از  برخی 

کاروان هایی که  از  قطعه  این  عواید  جمع آوری 
وجود  فساد  می گردد،  محافظت  آن ها  توسط 
دارد،  اما مقام های وزارت امور داخله آن را رد 
کرده و می گویند که عواید این بخش به خزانه 

دولت واریز می گردد.

بیان داشت:  »از هر  آقای جنبش در این رابطه 
50  کیلومتر که تأمین امنیت قطارها را به عهده 
داریم،  175 دالر گرفته می شود که تمامی عواید 

به خزانه دولت فرستاده می شود«.
و  امنیت  تأمین  با  رابطه  در  که  است  گفتنی 
محافظت  پولیس  به  شاهراه ها  امنیت  سپردن 
نمودند  تصریح  داخله  وزارت  مسووالن  عامه،  
مزارشریف که هیچ   – به جز شاهراه کابل  که 
قراردادی در این راستا به امضاء نرسیده،  امنیت 

دیگر شاهراه های به عهده آن ها می باشد.
در این حال، شکیبا هاشمی نماینده مردم قندهار 
تأکید  داخله،  امور  از عملکرد وزارت  انتقاد  با 
کرد که این نهاد از لغوشدن یا نشدن برخی از 
شرکت ها هیچ اطالعی ندارد و هم چنین تا حال 
این شرکت ها  از  تعداد  که چه  نشده  مشخص 
مربوط به وزیر یا وکیل یا سایر مقامات دولتی 

می شوند.
این  در  تا  خواست  داخله  امور  وزارت  از  او 
راستا وضاحت داده و شورای ملی را در جریان 

کارهای خویش قرار دهند .

مقام  کسب  با  هرات  والیت  اتفاق  فوتبال  تیم   
قهرمانی در مسابقات جام زون های افغانستان در 
والیت قندهار، با استقبال گرم مردم هرات، وارد 

این والیت شده است.
تیم  هشت  اشتراک  با  زون ها،  فوتبال  مسابقات 
از والیت  تیم  یک  و  افغانستان  زون های  از  اول 
قندهار، برای مدت 10 روز در این والیت برگزار 

شده بود.
والیت  اتفاق  تیم  مسابقات،  این  فاینل  بازی  در 
نتیجه 5 بر 1 تیم فوتبال زون  با  هرات توانست 
شمال کشور را شکست داده و جام قهرمانی این 

مسابقات را باالی سر ببرد.
عبداالقیوم جامي، آمر ورزشي والیت هرات گفت 
که فوتبال هرات در حال رشد و انکشاف است 
و انتظار می رود که در مسابقات سال 1392 نیز، 

دستاوردهای خوبی داشته باشد.
تیم  زون ها،  مسابقات  در  که  افزود  جامی  آقای 
از زون غرب  نماینده گی  به  اتفاق هرات  فوتبال 

کشور شرکت کرده بود.
به  هرات  اتفاق  تیم  است  قرار  او  گفته  به 
مسابقات  در  افغانستان  کلپ های  از  نماینده گي 

جام باشگاه های آسیا نیز شرکت کند.
از سوی دیگر، وحید مهاجر مسوول، تیم فوتبال 
اتفاق والیت هرات سطح کیفي مسابقات فوتبال 
زون ها را که در قندهار برگزار شده، عالی خوانده 

است.
او می گوید که مسووالن ورزشی در مرکز کشور 
حمایت  را  غرب  زون  ورزشکاران  بیشتر  باید 

کنند.
مسووالن ورزشی هرات می گویند که در جریان 
سال گذشته کلپ های فوتبال این والیت توانسته 
اند در پنج تورنمنت فوتبال در سطح کشور، مقام 

اول را کسب نمایند.
تیم اتفاق هرات پیش از این نیز قهرمان مسابقات 

فوتبال والیات غرب کشور شده بود.
شماری از فعاالن مدنی والیت هرات نیز می گویند 
که ورزشکاران این والیت، در جریان چند سال 

گذشته دستاورهای خوبی داشته اند.
آنان قهرمانی زون غرب کشور در مسابقات لیگ 
برتر و کسب چند مدال از رقابت های بین المللی 
والیت  ورزشکاران  مهم  دست آوردهای  از  را 

هرات خوانده اند.

با گذشت ماه ها از تعهد وزارت داخله افغانستان برای دستگیری یک 
به تخطی های شدید  ارزگان که  ملیشه های محلی در والیت  فرمانده 

حقوق بشری متهم است، حکیم شجاعی هنوز آزاد است.
آشنا  رادیو  به  افغانستان  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
دستگیری  برای  داخله  وزارت  تالش های  که  گفت  امریکا  صدای 

فرمانده شجاعی، همچنان ادامه دارد.
و  سیاسی  قوی  حمایت  دلیل  به  شجاعی  فرمانده  که  می رود  گمان 

نظامی از او در کابل و ارزگان، بازداشت نمی شود.
افغانستان  ملی  شورای  در  نماینده گان  از  شماری  و  محل  باشنده گان 
کریم خلیلی، معاون ریاست جمهوری و نیروهای ویژه امریکایی را به 
حمایت از فرمانده شجاعی متهم می کنند – حمایتی که آقای خلیلی و 

نیروهای امریکایی آنرا رد می کنند.
صدیق صدیقی دالیل سیاسی یی را که مانع گرفتاری فرمانده شجاعی 

شده است، رد نمی کند.

که  نداریم  دست  در  دقیق  معلومات  »ما  گفت:  او 
یا  و  امریکایی  ویژه  نیروهای  ازسوی  شجاعی 
حمایت  اگر  می گردد.  حمایت  دیگر  گروه  کدام 
هم می شود خواست ما این است که باید شجاعی 
است  نموده  فیصله  داخله  وزارت  نشود.  حمایت 
سیاسی  مسایل  و  گردد  دستگیر  باید  شجاعی  که 
که وجود دارد، مربوط پولیس افغانستان نمی شود.«

120 شکایت بدرفتاری
شجاعی فرمانده ملیشه های محلی در خاص ارزگان 
است که توسط نیروهای خارجی تمویل و تجهیز 

می گردد.
که  است  داده  گزارش  آسترالیایی  روزنامه  یک 
تفنگداران زیر فرمان شجاعی، پس از کشتن مردها 
به زنان و دختران تجاوز گروهی می کنند و حتی در 
می بُرند.  دندان  با  را  زنان  پستان های  موارد  بعضی 
اگر این ادعاها درست ثابت شود، این نخستین  بار 
در ده سال گذشته باشد که از تجاوز جنسی بر زنان 

به حیث یک تکتیک جنگی کار گرفته می شود.
عبیداهلل بارکزی، رییس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا می گوید 
با  را  شجاعی  ملیشه های  بدرفتاری  از  شکایت   120 کم  دست  که 

نهادهای عدلی و انفاذ قانون در میان گذاشته  است.
فرمانده شجاعی حدود یک سال پیش برای مدت محدودی بازداشت 
حکومت  در  بلندپایه  مقامات  توسط  بارکزی  آقای  گفتۀ  به  اما  شد، 

افغانستان، از بند رها گردید.
فقط طالب کشته ام

شجاعی تمام این اتهامات را رد می کند. او به رادیو آشنا صدای امریکا 
گفت که فقط دشمن طالبان است و طالبان را کشته است.

شجاعی گفت: »من بارها گفته ام که دشمن طالب هستم و با طالبان 
مبارزه می کنم. اگر دولت افغانستان یک هیأت حقیقت یاب را درساحه 
عمل  کار خود  در  نژادی  و  قومی  مسایل  بدون  هیأت  آن  و  بفرستد 
نماید، در صورتی که من متهم شناخته شوم آماده هرنوع مذاکره هستم.«



اطالعیة اداره تصفیة کابل بانک:
اداره تصفیه کابل بانک در نظر دارد که بر بنیاد قرارهای قضایی شماره )2( و شماره )4( 
مورخ  10/6/ 1391 ریاست محترم محکمة اختصاصی بحران مالی کابل بانک، جایدادهای 

مندرج قباله خط شرعی  بیع جایزی شماره 288-6 مورخ 1385/2/6 و قباله خط بیع 
قطعی شمار 613-208 مورخ 1386/2/29 که در مقابل قرضه شرکت جاویدان لمتد، و 

قباله خط شرعی بیع قطعی شماره 425-7 مورخ 1385/2/2 مرتبان محکمه ابتدائیه مرکز 
والیت بلخ را که در مقابل قرضة شرکت مهرزاد انصاری لمتد تحت تضمین کابل بانک بوده، 

و شرکت های مذکور، قرضه های شان را تصفیه ننموده اند، از طریق داوطلبی و مزایده 
به فروش برساند. اشخاص، موسسات خصوصی و دولتی که خواهش خریداری آن ها را 
داشته باشند درخواستی های خویش را از تاریخ نشر اعالن الی مدت 20 یوم به دفتر 

اداره تصفیة کابل بانک واقع سرک 13 وزیر محمد اکبر خان مینه، خانة شماره 52 تسلیم 
نموده، شرطنامه و مشخصات را مالحظه و تامینات نقدٌا اخذ می گردد. به مالکین جایدادهای 

فوق الذکر نیز ابالغ می گردد تا در روز داوطلبی در جلسه حاضر باشند، در غیر آن حق 
شکایت را ندارند.

یادداشت:   در صورت ضرورت با شماره های ذیل به تماس شوید. 
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»کمپ مادر« به سرپرستی لیال حیدری کنسرتی را در 
شهر کابل برگزار کرد که پیام آن مبارزه با مواد مخدر 
است. نام لیال حیدری از هنگامی با معتادان گره خورد 

او شیوه جدید مبارزه با اعتیاد را معرفی کرد.
در کنسرت مبارزه علیه اعتیاد و مواد مخدر هنرمندان 
اعتیاد  اند  توانسته  که  آواز خواندند و کسانی  محلی 
را  بیماری  این  درمان  شیوه های  کنند،  ترک  را  خود 

تشریح نمودند.
را  سالمتی اش  توانسته  که  معتادی  حیدری،  حکیم 
مواد  به  مبتالیان  پدران  و  مادران  به  خطاب  بازیابد، 
فراهم  اعتیاد  ترک  زمینه های  باید  که  گفت  مخدر 
شود: »پول، ثروت، قدرت نظامی و جامعه نمی تواند 

برنامه یی  اعتیاد  ترک  دهد.  نجات  اعتیاد  از  را  معتاد 
می خواهد که در این جا نمی شود تشریح کرد. اما باید 
چه کار کرد با معتادان، با سنگ زد، توهین کرد، تحقیر 

کرد چه کرد؟«
کمپ مادر از یک و نیم سال به این سو فعالیت می کند 
به  کند؛  خلق  سرگرمی  معتادان  برای  تا  می کوشد  و 
آن ها اعتماد به نفس بدهد و برخی از حرفه ها را برای 

کسب درآمد به آن ها یاد دهد.
لیال حیدری گفت با راه اندازی این کنسرت می خواهد 
حکومت و مردم افغانستان را به زیان های مواد مخدر 
افغانستان  در  که  مواد مخدری  او گفت  کند.  متوجه 
افغان را  از یک میلیون  تولید می شود، زنده گی بیش 

تباه کرده است.
تا مردم  خانم حیدری گفت: »این کنسرت را گرفتم 
شود.  جذب  مخدر  مواد  با  مبارزه  به  شان  توجه 
بیشتر  باشد،  مخدر  مواد  کننده  تولید  که  کشوری 
مردم  از  من  دارد.  کننده  مصرف  کشورها  دیگر  از 
می خواهم که منتظر دولت ننشینید، علیه مواد مخدر 

واقعا مبارزه کنید. این پیام من است«.
شیوه های درمان

است.  معتاد  میلیون  یک  از  بیش  دارای  افغانستان 
شفاخانه های تداوی معتادان بسیار کمتر از آن است 

که به تمام این تعداد مبتالیان رسیده گی کنند.
از سوی دیگر، مراجعه و تداوی معتادان در این مراکز 
اما کمپ مادر توانسته شماری  نبوده است؛  نیز موثر 
از معتادان را نجات دهد و آن ها را بار دیگر به جامعه 

برگرداند.
لیال حیدری می گوید در نتیجه تالش ها برای تداوی 
معتادان، تعدادی زیادی از آن ها پس از ترک اعتیاد به 
جامعه برگشته و به تاجران، کسبه کاران و افراد مفید 
جامعه تبدیل شده اند. او گفت معتادان به افرادی نیاز 
دارند که درد آن ها را درک کند: »من یک مادر هستم. 
می توانم  چقدر  نمی دانم  می گویند.  مادر  مرا  معتادان 
بسترهای  و  دارو  به  نیاز  آن ها  کنم.  درک  را  آن ها 
شفاخانه ندارند. آن ها امکانات بسیار کم می خواهند؛ 
اما واقعًا به حمایت پس از ترک اعتیاد نیاز دارند تا 

دوباره به اعتیاد رو نیاورند«.
در سه سال اخیر بعضی از مناطق شهر کابل از جمله 
شهر کهنه، پل سوخته و شماری از قبرستان ها به محل 
تجمع معتادان تبدیل شده و زنده گی را برای ساکنان 

این مناطق نیز دشوار کرده اند.

فرمانده آیساف در زون غرب:
تنها در عملیات هوایی

 نیروهای افغان را کمک می کنیم

و  حمایتی  وظیفه  آینده  ماه  شش  در  آیساف  سربازان 
غرب  در  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  آموزش دهی 

افغانستان بر عهده خواهند داشت.
ملیتی  نیروهای چند  فرمانده  انتسیو گمبه،  سمت  جنرال 
آیساف درغرب افغانستان را روز یکشنبه رسمًا از جنرال 

دریو رانیری تحویل گرفت.
به گزارش خبرگزاری جمهور، در این مراسم، شماری از 
مقامات محلی هرات، سفیر ایتالیا در افغانستان و مقام های  

وزارت دفاع ملی افغانستان نیز اشتراک داشتند.
پس  این  از  می گویند:  کشور  غرب  در  آیساف  مسووالن 
وظیفه این نیروها در والیات هرات، غور، بادغیس و فراه 

مهم و خطیر می باشد.
داودشاه صبا والی هرات نیز ضمن استقبال از تقرر جنرال 
درغرب  آیساف  نیروهای  جدید  فرمانده  گمبه  انتسیو 
نیروهای  این  از  بعد  که  می رود  توقع  گفت:  افغانستان 
آیساف وظیفه حمایتی و آموزش نیروهای افغان درغرب 

افغانستان را به نحو احسن اجرا نمایند.
وی از فرمانده جدید نیروهای آیساف درغرب افغانستان 
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کنسرتی برای مبارزه با مواد مخدر در کابل

روزنامهماندگاربرایسالآيندةخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

سه ماهه - 1000 افغانی سه ماهه - 1250 افغانی

شش ماهه - 2000 افغانی شش ماهه - 2500 افغانی

نه مـاهه - 3000 افغانی نه مـاهه - 3750 افغانی

یک ساله - 4000 افغانی یک ساله - 5000 افغانی

برای دانشجویان برای دفـاتر
و اساتید دانشگاه دفاتر خارجینارسیده به منزل یا دفاتر

سه ماهه - 100  دالرسه ماهه - 1000 افغانی
شش ماهه - 200 دالرشش ماهه - 2000 افغانی
نه ماهـه - 300 دالرنه مـاهه - 3000 افغانی
یک ساله - 400 دالریک ساله - 4000 افغانی Daily newspaper

روزنامۀ

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 زمان خروج نیروهای 
بر  بنا  بنیاد شهید احمدشاه مسعود  افغانستان،  بهبود روند جاری در  به منظور  از کشور، و  بین المللی 
مسوولیت ملی خویش و به سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان نخبگان 

کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
به خاطر جستجوی راه حل ملي  اجتماعي کشور که  از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و  منظور،  بدین 
تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، دفتر 

مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
                    دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

ایمیل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com
0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسندگان بر مي گردد.

نشاني: حصة دوم کارته پروان، چهارراهی مسجد 
مولوی عبدالمتین، سرک غربی )سمت باغ باال( 

دست راست کوچة پنجم
شماره گان: 5000


