
دوشنبه  روز  امریکا  خارجه  امور  وزیر  کری  جان 
با  و  شد  کابل  وارد  نشده،  اعالم  قبل  از  سفری  در 

رییس جمهور کرزی دیدار و گفت وگو کرد.
شب  کرزی  رییس جمهور  و  امریکا  خارجۀ  وزیر 
گذشته در یک نشست مشترک خبری در کابل حضور 

یافتند.
به  پیوند  در  نشست  این  در  کرزی  رییس جمهور 
اظهارات گذشتۀ خویش گفت که او هیچگاه نگفته که 

امریکا و طالبان در تبانی و سازش قرار دارند.
امریکا  پیشتر رییس جمهور کرزی در کابل و هلمند، 
را متهم کرده بود که با طالبان در کشورهای غربی به 

گونۀ پنهانی مذاکره و گفت وگو می کند.
و  خوست  در  طالبان  انتحاری  حمالت  کرزی  آقای 

کابل را خدمت به منافع امریکا عنوان کرده بود.
اما آقای کرزی گفت که اظهارات او از سوی رسانه ها 

نادرست بازتاب داده شده است.
توقف جنگ  از  که  افزود  این حال، حامد کرزی  در 
امریکا در برابر طالبان و ادامۀ جنگ علیه تروریزم و 

القاعده، حمایت مي کند.
به گفتۀ او، این به نفع طالبان است که به روند صلح 
بپیوندند، چون این کشور به عقب...    ادامه صفحه 6
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ادارۀ روزنامۀ ماندگار، درگذشت اندوهباِر همایون هنر اکاردیون نواز و آوازخواِن جواِن کشور 
را به خانوادۀ گرامی و به ویژه پدر بزرگوارشان آقای حسین فخری و هم چنین به جامعۀ 

فرهنگی افغانستان، تسلیت عرض می کند و از خداوند مهربان، شادی روِح این عزیِز از دست 
رفته و شکیبایِی بازمانده گانش را آرزو می دارد. 
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

صلحباکرزیتأمیننمیشود!

نیروهای امریکایی بازهم شماری از زندانیان بگرام را به 
دولت افغانستان تحویل ندادند.

به  بگرام  زندان  انتقال  مسوول  بارکزی  فاروق  غالم 
از یکصد زندانی هنوزهم  نیروهای داخلی گفت کمتر 
در بگرام در بند نیروهای امریکایی هستند؛ اما مسوولیت 
سپرده  افغانستان  دولت  به  آینده  هفته  آن ها  نگهداری 

می شود.
وی افزود پنجاه تبعۀ خارجی نیز در...     ادامه صفحه 6

          معین فرزاد
برابر  در  است  که الزم  بدخشان چنانی  ولسوالی وردوج  در  دولت 
مخالفان مسلح نمی جنگد و به همین دلیل است که صفوف نیروهای 

دشمن، هر روز قوی تر می شود.
یک مقام محلی بدخشان در تماسی به روزنامۀ ماندگار گفت، از سه 
روز بدین سو نیروهای امنیتی، عملیاتی را به منظور تصفیه و پاک سازی 
کامل ولسوالی وردوج از وجود مخالفان مسلح به راه انداخته بودند 
که متأسفانه در نتیجۀ این عملیات، روز یک شنبه سیزده سرباز ارتش 

از سوی طالبان اسیر، یک تن زخمی و یک تن دیگر کشته شدند.
با  را  ارتش  اسیرشدۀ  سربازان  طالبان  که  گفت  محلی  مقام  این 

پادرمیانی مردم از بند آزاد کردند.
 او روز گذشته گفت که همین اکنون عملیات در وردوج ادامه دارد، 
اما طالبان در برابر نیروهای دولتی به صورت...        ادامه صفحه 7

          ناجیه نوری
و  ملي  کالن  برنامه هاي  فقدان  درست،  مدیریت  نبود 
سیاست زده شدن نظام آموزشی، معارف افغانستان را از 
لحاظ کیفیت، در سطح بسیار پایینی نگه داشته است. 

شماري از استادان دانشگاه و نماینده گان مجلس با بیان 
این مطلب و با انتقاد تند از برنامه هاي وزارت معارف 
با  مي گویند، معارف امروز افغانستان از لحاظ کیفیت 

معارف چهل سال گذشته اصاًل قابل مقایسه نیست.
به  معارف  وزارت  توجه  عدم  دلیل  به  آنان،  باور  به 
کیفیت، اکثریت شاگرداني که از مکاتب فارغ  مي شوند، 

حتا سواد خواندن و نوشتن ندارند.
در  مي گوید،  گفته ها  این  رد  با  معارف  وزارت  اما 

هشت  از  بیش  کردیم،  آغاز  را  خود  کار  ما  زماني که 
میلیون کودک از رفتن به مکتب محروم بودند، بنابراین 
در آن زمان تمرکز روي کمیت بود، اما هدف اساسي 

امروز ما باال بردن کیفیت است.
استاد حمیرا ایوبي عضو کمیسیون معارف و تحصیالت 
امروز  معارف  مي گوید،  نماینده گان  مجلس  عالي 
افغانستان از لحاظ کیفیت با معارف چهل سال گذشته 

اصاًل قابل مقایسه نیست.
بسیار  معارف  کیفیت  که  آن  با  ایوبي،  بانو  گفتۀ  به 
زیادي  کار  کیفیت  روي  بأتاسف  اما  است،  ضعیف 
صورت نگرفته و توجه و تمرکز بیشتر روي کیمیت 

بوده است.

خراب  بسیار  روستاها  در  معارف  وضعیت  افزود،  او 
حتا  و  پنج  و  چهار  شاگردان صنف  اکثریت  و  است 
شاگرداني که از صنف دوازده فارغ مي شوند، خواندن 

و نوشتن را بلد نیستند.
عنوان  زیر  زیادي  پول هاي  آن که  با  وي،  عقیدۀ  به 
ظرفیت سازي به مصرف مي رسد، اما چون این پول ها 
اکثریت  نمي شود،  مصرف  جا  به  و  درست  طور  به 

مکاتب با چالش نبود استادان مسلکي مواجه هستند.
کابل  دانشگاه  استاد  مسعود  سید  حال،  همین  در 
مي گوید، یکي از دالیلی که ما...         ادامه صحفه 6
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صفحه6

آقای کرزی تالش می کند با برخی 
حرکت های نمایشی، مدیریت گفت وگوهای 

صلح را در دست گیرد. مخالفت های 
شدید اخیِر او با امریکایی ها بر سر خروج 
نیروهای این کشور از والیت های وردک 
و لوگر و گرفتن مسوولیت های زندان 

بگرام، پیش از آن که ناشی از دغدغه های 
ملی و تأمین صلح در کشور باشد، بازی  

سیاسی یی است که آقای کرزی برای عقیم 
ساختن برنامه های واقعی برای تأمین 

صلح در کشور انجام می دهد. این برنامه ها 
عمدتاً در برخی طرح های جناح های 

اپوزیسیون بازتاب یافته و بر ایجاد اجماع 
ملی در این خصوص تأکید دارد؛ موضعی 
که با آرا و نظرات آقای کرزی و اطرافیاِن 

او سر سازگاری ندارد



زنگ آغاز سال تحصیلِی جدید در حالی زده 
شد که آقای کرزی از طالبان دعوت کرد که 
از این پس مکاتب را به آتش نکشند، و کمی 
آن طرف تر در والیت هلمند نیز در نخستین 
این  کودکاِن  از  تن  پنج   ،1392 سال  روز 
سرزمین در حال آموزش انتحار و انفجار، 

جان باختنند و تعدادی هم زخمی شدند. 
عمل  آزادانه  توانسته اند  حد  چه  تا  طالبان 
جغرافیای  داخل  در  مدارسی  در  که  کنند 
سراسر  باید  که  را  کودکان  افغانستان، 
معصومیت باشند و برای تحصیل دانش و 
رقم زدن فردایی بهتر کار کنند، با کشتن و 

کشته شدن آشنا می سازند! 
زدِن  آتش  که  کرزی  آقای  جناب  از  باید 
می خواند،  انسانیت  با  دشمنی  را  مکاتب 
پرسید که آیا برادر خواندِن کسانی که این 
با  دشمنی  نیز  می دهند  انجام  را  جنایت 
انسانیت نیست؟ و دشمنی با صلح و ثبات 

و امنیت نخواهد بود؟!
سال  آغاز  دنبال  به  گزارش ها  حالی  در   
تحصیلی جدید، حکایت از رشد و پیشرفِت 
معارف و سواد و آموزش در کشور دارد که 
دیده می شود بیشتر رشد در ساحۀ معارف 
کیفی.  تا  است  بوده  کمی  افغانستان،  در 
خصوصی  و  دولتی  دانشگاه های  وضعیت 
و حتا مکاتب ما، کاماًل گواه عدم ریشه یی 
و مبنایی کار شدن در این مراکز است. اما 
توجهی  قابل  رشد  کمی،  لحاظ  از  این که 
دیگر  و  دانشگاه ها  مکاتب،  معارف،  در 
نیمه عالی  و  عالی  تحصیالت  موسسات 
را  آن  می توان  کمتر  می خورد،  چشم  به 
دستاوردی برای وزارت معارف و یا دولت 
و یا هر نهاد دیگری به حساب آورد. زیرا 
با ختم دوران طالبان و حاکم شدن فضای 
تالش  مردم  خود  نسبی،  امنیت  و  آزادی 
کردند و انگیزه و اراده به خرج دادند و اوالد 
خود را روانۀ مکتب و دانشگاه ها ساختند. 
که  شاهدیم  تابستان  و  زمستان  هر  امروز 
مناطق  سراسر  از  متعلمان  از  عظیمی  خیل 
محرومِ کشور که حتا سرپناهی برای درس 
خواندن نداشته اند و زیر خیمه ها، در آفتاب 
علم  کسب  به  زمستان،  سرمای  و  سوزان 
شهرهای  راهی  بوده اند،  مشغول  دانش  و 
کابل و  امن تری چون هرات و  بزرگ تر و 

فضای  در  بودن  لذِت  از  تا  می شوند  مزار 
علمی و فرهنگی این شهرها بهره ببرند. 

حتا  و  آموزش  پاییِن  سطح  و  کم  کیفیِت 
تجاری  جنبۀ  بیشتر  و  بودن  معیاری  عدم 
داشتِن بیشتر مراکز تحصیلی، آدم را به یاد 
دالالن و تاجرانی می اندازد که فقط در پی 
افزایش  اما  بس!  و  خویش اند  سود  کسب 
نشان دهندۀ  ما،  محصالن  و  متعلمان  کمی 
یک انقالب درونی و تغییر نگاه صدوهشتاد 
درجه یی در میان مردم است و این که همه 

امروز دریافته اند که بسیاری از مشکالت و 
ناهنجاری هایی که با آن دست به گریبان اند 
آقای  جناب  خود  اعتراِف  و  گفته  به  و 
بشر  ترقی  کاروان  از  را  ما  سال ها  کرزی، 
و  جهل  در  ریشه  است،  انداخته  عقب 
ما، سنگر  مردم دردکشیدۀ  دارد.  بی سوادی 
نجات  برای  را  قلم  و سالِح  دانش  و  علم 
تغییر سرنوشت شان برگزیده اند،  خویش و 
ولی دریغ که دست های زیادی در تالش اند 
و  گرفته  ما  کودکاِن  دست  از  را  قلم  که 
آن  جانشیِن  را  خویش  مرگ بارِ  سالح 
و کشت  بسته  را  مکتب  و  مدرسه  سازند، 
مواد مخدر و قاچاِق آن را شغلی پردرآمدتر 
جلوه دهند، دانشگاه های ما را مکانی برای 

و  قبیله یی  و  قومی  تعصبات  به  زدن  دامن 
از  داغ تر  را  مذهب  آتش  و  بسازند  زبانی 
نانی در آن پخت. آری،  بتوان  آن کنند که 
همیشه کسانی وجود دارند که از آگاهی و 
دانِش این مردم در هراس اند و شهروندانی 
را  دگم اندیش  و  متعصب  جاهل،  غافل، 
برای ادامۀ سلطنت و حیات و قدرِت خود 

مناسب تر می دانند.
درست در یک چنین فضایی، تالش برای 
امتیازِ  این حرکِت مردمی و  مصادره کردِن 

این درجه از شعور و آگاهی ملی، از سوی 
هر کسی که صورت بگیرد، کاری مضحک 
امروز  شاهدند  همه  زیرا  است؛  نافرجام  و 
برهنه گی  گرسنه گی،  حاضرند  خود  مردم 
را  کردن  کار  سخت  و  بودن  بی خانمان  و 
مکتب  به  را  خود  اوالد  اما  کنند،  تحمل 
روان کنند. امروز در بخش دولتی، هم چنان 
و  مکاتب  نبود  درناِک  و  عدیده  مشکالت 
شاهد  را  قصبات  و  والیات  در  امکانات 
هستیم و کسی نیست که به آن ها رسیده گی 
رشد  اگر  هم  خصوصی  بخش  در  و  کند 
چندانی  کار  بازهم  شاهدیم،  را  نسبی یی 
صورت نگرفته؛ زیرا تجارت از هر نوعش 
که باشد، عالقه  منداِن خود را خواهد یافت 
و برای کسب پول و ثروت اگر الزم باشد، 
به راه  هم  را  فرهنگی  و  علمی  تجارت 
به  هیچ کس  امروز  یعنی  انداخت.  خواهند 
برای رشد جمعیِت  افغانستان،  ملت  اندازۀ 
شایستۀ  ما،  دانشگاهیان  و  دانش آموزان 
تقدیر نیستند که حاضر شده اند هر سختی 
و هر مشکلی را به جان بخرند اما نگذارند 
نسل بعدی این سرزمین، به درد تعصب و 

بی سوادی و جهل مبتال باشند. 
ما  دولت مرداِن   ،92 سال  در  است  خوب 
برای  »معارف  امسال:  شعار  تحقق  برای 
کار  پایدار«،  صلح  و  متوازن  انکشاف 
جدی و دل سوزانه تر انجام دهند و خبر از 
چادرنشینان و اطفالی که در آرزوی داشتِن 
بگیرند  می سوزند،  معلم  و  و درس  مکتب 
و به این آرزوی آن ها جامۀ عمل بپوشانند؛ 
تا اگر عمری بود و از انفجار و انتحارهای 
سال 92 جان به سالمت بردند، با وجدانی 
راحت تر بدون شرمنده گی، در پیشگاه ملت 
و اوالد این وطن، زنگ آغازِ سال تحصیلی 

93 را به صدا درآورند.
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حلیمه حسینی 

رشدمعارف؛
وامداِربیدارِیمردِمافغانستان!

 

گزارش تازه یی از سوی کمیتۀ مستقل مشترِک نظارت و 
ارزیابی مبارزه با فساد اداری، منتشر شده که نشان می دهد 
افغانستان به پیشرفت هایی در زمینۀ مهار فساد اداری نایل 
آمده است. این گزارش نوشته که در ظرف شش ماه، از 
74 توصیۀ مسووالن آن نهاد، 20 درصِد آن عملی شده 
است. این  کمیته هم چنان گفته است که »نشر قراردادها از 
سوی وزارت معادن، تعدیل در قانون گمرکات و ایجاد 
اصالحات  کمیسیون  ملکی  خدمات  بخش  در  سهولت 
اما  است«.  نهاد  این  عملی شدۀ  سفارش های  از  اداری، 
ارادۀ  یک  که  داشته  هم  اذعان  نهاد  این  مهم تر،  همه  از 
از نظِر ما  با فساد وجود ندارد، که  سیاسی برای مبارزه 

کاماًل به جا می باشد. 
هرچند این گزارش خیلی خوش بینانه نگاشته شده است، 
بازهم نشان می دهد که کار بسیار زیادی برای محو  اما 
این  نمونه های موجود در  نیاز است و حتا  اداری  فساد 
پدیده،  این  نابودی  و  محو  که  است  آن  بیان گِر  زمینه، 
که  می دهد  نشان  گزارش  این  می نماید. هم چنین  محال 
خطر فساد، کماکان به قوِت خود باقی ست و مانع بزرِگ 
اقتصادی  زیرساخت های  تشکیل  و  نظام سازی  روند 

افغانستان است.
یاد  مالیه  وزیر  مالی  افتضاح  از  می توان  نمونه،  گونۀ  به 
کرد که به رغم رسوایی رسانه یی اش تا کنون از سرنوشت 
این  دالیِل  نیست.  خبری  مردم  پوِل  دالر  میلیون  یک 
کمیسیون ها،  حتا  است،  شده  گفته  بسیار  فسادها  گونه 
ادارات و نهادهای مستقلی هم برای مبارزه با آن تشکیل 
گردیده، ولی هیچ کدام نتیجۀ مثبتی در پی نداشته است. 
سوگ مندانه در این اواخر کار به جایی رسیده که بدون 
به  یا  و  گردد  تعقیب  فساد  به  متهم  فردِ  پروندۀ  این  که 
فاسد  فرد  و  فراموش می گردد  داده شود،  ارجاع  دادگاه 
هم چنان در پستش باقی می ماند. بازهم از آقای زاخیلوال 

می توان به عنوان مثال خوِب این گونه موارد یاد کرد.
همین اکنون گزارش هایی وجود دارند که نشان می دهند؛ 
گمرکات افغانستان در پی یک تعصب قومی،  تصفیه کاری 
مقرر  آن  پست های  در  خاص  قومِ  یک  افراد  و  شده 
گردیده است. به این معنا که به تجربه ثابت شده است 
یکی از دالیل عمدۀ گسترش فساد در افغانستان، وجود 
پارتی بازی های قومی  در ادارات دولتی است. وزیر متعلق 
به یک قوم، همواره سعی می کند تا دوستان، آشنایان و 
اقوام خود را در پست های زیردسِت خویش مقرر کند تا 
باشد بر عالوۀ آن که کاری به نفع قوم انجام گیرد، چتر 
امنیتِی مطمینی برای اختالس و رشوت هم به وجود آید.
گذشته از آن، بازی های سیاسی، طوری سردمداراِن این 
حکومت را درگیر کرده است که کمتر به فکر محو مسایل 
مهمی  چون فساد می افتند. بسیار کوته فکرانه نخواهد بود 
مبارزه  فراراه  وقت گیر  بسیار  موانع  از  یکی  بگوییم  که 
از چندسالی  با طالبان است که  با فساد، بحث مصالحه 
این مملکت را مصروف کرده  این سو همۀ سیاسیوِن  به 
سرمایه،  وقت،  انرژی،  مقدار  آن  اگر  فرض،  بر  است. 
تبلیغات و... که فدای پروژۀ بسیار بسیار ناکام و بیهودۀ 
مصالحه با طالبان شد، در راستای مبارزه با فساد اداری 
وقف می شد، اکنون وضِع ما به مراتب بهتر از حال بود.

فساد  با  مبارزه  امر  در  که  گفت  باید  ملحوظ  این  روی 
اداری، نه تنها ارادۀ سیاسی وجود ندارد، که بسا از عوامل 
ناممکن  بسیار  را  مهم  این  به  رسیدن  که  دیگری ست 

ساخته است.
تنها این دو عامل باال مد نظر نیست. دالیل بسیاری وجود 
می سازد.  ثابت  را  فساد  با  مبارزه  بودن  محال  که  دارد 
قانون گریزی،  ایتالفی،  سیاست های  فقر،  قومی،  روابط 
فرهنگ معافیت و... همه دست به دسِت هم داده و سنگر 
فسادپیشه گان را استوار ساخته است. از این رو، با نومیدی 
با  مبارزه  کنونی،  شرایط  و  نظام  در  که  کرد  اضافه  باید 
و  امر محال  پدیدۀ شوم، یک  این  آرزوی محِو  فساد و 

دست نیافتنی است.

درنظامکنونی،مبارزهبا
فسادمحالاست!

خوب است در سال 92، دولت مرداِن ما برای تحقق شعار امسال: »معارف برای 
انکشاف متوازن و صلح پایدار«، کار جدی و دل سوزانه تر انجام دهند و خبر از 
چادرنشینان و اطفالی که در آرزوی داشتِن مکتب و درس و معلم می سوزند، 
بگیرند و به این آرزوی آن ها جامۀ عمل بپوشانند؛ تا اگر عمری بود و از انفجار و 
انتحارهای سال 92 جان به سالمت بردند، با وجدانی راحت تر بدون شرمنده گی، 
در پیشگاه ملت و اوالد این وطن، زنگ آغاِز سال تحصیلی 93 را به صدا درآورند
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قبرس؛
طرحنجاتیکهنجاتنمیدهد؟

صندوق  و  یورو  حوزه  دولت های 
بین المللی پول بر سر طرح »نجات 
اقتصادی« قبرس با دولت این کشور 
توافق کرده اند، اما این طرح احتماال 

شباهت چندانی به »نجات« ندارد.
دومین  الیکی،  توافق،  این  طبق 
تعطیل می شود.  قبرس  بزرگ  بانک 
از  ناشی  خسارت  یورو  میلیاردها 
اوراق  دارندگان  را  تعطیلی  این 
دارندگان  و  بانک  این  قرضه 
سپرده های بیشتر از 100 هزار یورو 

متحمل خواهند شد.
بنابراین یکی از منابع مهم اعتبارات 
صحنه  از  حرکت  یک  با  اقتصادی 

حذف می شود.
معادل  که سپرده هایی  کسانی  خیال 
تا  دارند  کمتر  یا  یورو  هزار   100
چون  می شود،  راحت  حدودی 

بانک کشور  بانک قبرس، بزرگترین  به  آنها  سپرده های 
منتقل می شود و دست نخورده باقی می ماند.

اما ساختار بانک قبرس هم تغییر می کند و هزینه تضمین 
وجود سرمایه کافی برای گردش کار این بانک در آینده، 
به عهده کسانی می افتد که سپرده هایی بیش از 100 هزار 

یورو دارند.
زیان  دالر  میلیاردها  هم  گذاران  سپرده  این  بنابراین 

می بینند.
بانک  در  کار  روال  تا  کشید  خواهد  طول  ماه  چندین 
بسیار  مدت  این  در  و  گردد  باز  عادی  حال  به  قبرس 
اختیار  در  کافی  اعتبار  بتواند  بانک  این  که  است  بعید 

شهروندان و موسسات اقتصادی قرار دهد.
در این حال بانک های خارجی فعال در قبرس هم که 
بیشتری  مشکالت  با  فعلی  زده  بحران  اقتصاد  می دانند 
مواجه خواهد بود، حساب کار خود را می کنند و این 

مسئله خیلی ها را دچار مشکل می  کند.
خالصه اینکه دریافت هرگونه وام عادی در قبرس در 

طول سال آینده تقریبا غیرممکن خواهد بود.
چندان  هم  کشور  این  اقتصاد  مدت  دراز  انداز  چشم 
روشن نیست: سیستم بانکداری کم مالیات که اهمیت 
برای  امن  مکانی  و  داشت  قبرس  اقتصاد  در  زیادی 
پول های شرکت ها و ثروتمندان روس فراری از مالیات 
می شود.  تعطیل  همیشه  برای  عمال  می آمد،  به حساب 

دارندگان  دوش  بر  که  خساراتی 
شده،  بار  بانکی  کالن  سپرده های 
کافی است تا کسانی را که می توانند 
پول خود را جای دیگری نگه دارند، 

برای همیشه از قبرس فراری دهد.
»نجات«  دستاوردهای طرح  بنابراین 
خالصه  اینطور  می توان  را  قبرس 

کرد:
با کمبود  اقتصادی که به شدت      
به  نتیجه  در  و  است  روبرو  اعتبار 
امر  این  سرعت کوچک می شود و 
رنج فراوانی برای شهروندان خواهد 

داشت.
آن،  اصلی  بخش  که  اقتصادی      
تعطیل  مالیات،  کم  بانکداری  یعنی 

می شود.
ممکن است کسانی خوشحال باشند 
دیگر  کوچک تر  های  سپرده  که 
مجبور به پرداخت ۶.7 درصد مالیات نیستند، اما مردم 
»طرح  این  اجرای  نتیجه  در  است  ممکن  عمال  قبرس 

نجات« بیش از ۶.7 درصد فقیرتر شوند.
منطقه  در  ماندن  باقی  برای  قبرس  مردم  که  بهایی 
یورو می پردازند به سنگینی بهایی است که مردم سایر 

کشورهای بدهکار این منطقه می پردازند.
تأمل رهبران کشورهای منطقه  باعث  باید  قاعدتا  آنچه 
یورو شود این است که مردم کشورهایی که با مشکالت 
اقتصادی روبرو هستند ممکن است روزی به این فکر 
همه  این  ارزش  پولی  واحد  این  حفظ  آیا  که  بیفتند 

سختی کشیدن را دارد؟

مشرف:
پاکستان را نجات می دهم

رییس جمهوری آفریقای مرکزی فرار کرد

سیول و واشنگتن توافقنامۀ نظامی جدید
 امضا کردند

هند در تالش برای استقالل 
انرژی تا سال 2030 است شورشیان با سرنگونی رییس جمهوری افریقای مرکزی 

که  کردند  اعالم  و  تصرف  را  جمهوری  ریاست  کاخ 
آغاز  آفریقایی  فقیر  این کشور  تاریخ  در  تازه یی  فصل 

شده است.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، گزارش ها حاکی از 
این است که رییس جمهوری آفریقای مرکزی از بانگی، 
پایتخت گریخته و نیروهای بیشتری از سربازان فرانسوی 

برای تامین امنیت به فرودگاه این شهر اعزام شده اند.
حمله و تهاجم شورشیان به پایتخت جمهوری آفریقای 
آنها یک توافقنامه  از آنکه  مرکزی درست دو ماه پس 
صلح امضا کردند که به فرانسوا بوزیز، رییس جمهوری 
این کشور اجازه می داد تا سال 201۶ میالدی در راس 

قدرت باقی بماند، صورت گرفته است.
تا  شد  باعث  و  نقض  اخیر  روزهای  در  توافق  این 
باعث  و  آورده  روی  پایتخت  سمت  به  شورشیان 

سرنگونی بوزیز شوند.
بان  گفت:  ملل  سازمان  سخنگوی  نسیرکی،  مارتین 
قدرت  تصرف  این  نیز  ملل  سازمان  دبیرکل  کی مون، 
به صورت غیرقانونی در جمهوری آفریقای مرکزی را 
محکوم کرده و از سرگیری و احیای قانون اساسی را 

خواستار شده است.

وی همچنین افزود: دبیرکل سازمان ملل خواهان آرامش 
بر توافقنامه صلح امضا شده در ماه ژانویه به  است و 
عنوان اصلی ترین چارچوب کاری برای برقراری صلح و 

ثبات در این کشور آفریقایی تاکید می کند.
بان کی  مون همچنین نگرانی شدید خود را در خصوص 
گزارش هایی مبنی بر نقض حقوق بشر در این کشور 

آفریقایی ابراز داشت.
میلیون   4  /  5 با  کشوری  مرکزی  آفریقای  جمهوری 
جمعیت تاریخچه طوالنی در بروز ناآرامی و اقدامات 
شورشیان دارد. فرانسوا بوزیز در سال 2003 میالدی در 

پی یک آشوب و شورش قدرت را به دست گرفت.

امضا  نظامی  توافقنامۀ جدید  امریکا  کوریای جنوبی و 
کردند که بر اساس آن در مقابل هر گونه تهاجم آینده 
داده و تصمیم می گیرند  کوریای شمالی واکنش نشان 
پیونگ یانگ همکاری  مقابل  در  یکدیگر  با  که چگونه 

داشته باشند.
این  امضای  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  واشنگتن  و  سیول  میان  نظامی  جدید  توافقنامه 
بحبوحه تهدیدهای کوریای شمالی برای حمله به این 
دو کشور در پی سومین مانور مشترک و تحریم های اخیر 
سازمان ملل علیه پیونگ یانگ به دلیل انجام آزمایش های 

اتمی اخیر این کشور صورت گرفته است.
روز  جنوبی  کوریای  نیروهای  مشترک  ستاد  رییس 
دوشنبه اعالم کرد که این توافقنامه برای مقابله با حمالت 
آتی از سوی کوریای شمالی به امضای مقام های دولت 

سیول و واشنگتن رسیده است.
وی از ذکر جزئیات خودداری کرد.

بررسی این توافقنامه پس از آنکه توپخانه کوریای شمالی 
در سال 2010 میالدی حمله یی را به جزیره یی واقع در 
کوریای جنوبی صورت داد و منجر به کشته شدن چهار 

تن شد، آغاز شده بود.
جداگانه  توافقنامه  یک  همچنین  سیول  و  واشنگتن 
تمام عیار در شبه جزیره  بروز یک جنگ  در صورت 

کوریای دارند.
دولت امریکا 28 هزار سرباز در کوریای جنوبی دارد.

خود  سال  چهار  از  پس  پاکستان  اسبق  جمهور  رییس 
تبعیدی و با وجود تهدیدهای طالبان این کشور به پاکستان 
انتخابات پارلمانی 11 می سال  بازگشت تا خود را برای 
را  این کشور  آماده کند. وی اعالم کرده است که  جاری 
با چالش هایی که پیش روست، روبه رو  نجات می دهد و 

می شود.
به گزارش خبرگزاری پی .تی .آی، پرویز مشرف ۶9 ساله، 
از  متشکل  هیاتی  با  همراه  پاکستان  اسبق  جمهور  رییس 
همه  لیگ  »مسلم  از حزب  هوادارانش  از جمله  تن   150
بین المللی جناح واقع  پاکستان« و خبرنگاران در فرودگاه 

در کراچی به زمین نشست.
وی در گفت وگو با خبرنگاران که از دوبی، امارات متحده 
یک  این  گفت:  کردند،  همراهی  کراچی  تا  را  وی  عربی 
به  سال  از چهار  پس  من  است.  من  برای  لحظه حساس 

کشورم بازگشتم.
امنیتی،  مسائل  زیادی چون  با چالش های  من  افزود:  وی 
قانونی و سیاسی روبه رو هستم اما در مقابل آنها می ایستم. 
پاکستان  به  نباید  گاه  هیچ  من  می گفتند  که  بودند  افرادی 
از سوی طالبان اعالم  به مرگ را که  بازگردم. من تهدید 
شده به جان خریدم و هم اکنون در کشورم هستم. آمده ام تا 

در پاکستان تغییر ایجاد کنم.
انتخاباتی  مبارزات  زودی  به  افزود:  مشرف  پرویز  جنرال 
با  هم اکنون  من  می کنم.  آغاز  کشور  سراسر  در  را  خود 
جان  به  را  بزرگ  بسیار  خطر  یک  پاکستان  به  بازگشتم 
که  کشوری  آن  می کنم  مطرح  را  سوال  این  من  خریدم. 
است.  شده  چه  کردم  ترک  را  آن  قبل  سال  چهار  حدود 
کراچی  در  مرا  مردمی  راهپیمایی  اولین  که  بودند  افرادی 

به هم ریختند.
رییس جمهور اسبق پاکستان مدعی شد که در زمان تبعید 
آماده رویارویی با تمام مشکالت بوده چرا که می خواسته 

بار دیگر موفقیت و کامیابی پاکستان را ببیند.
است.  پاکستان  نجات  امروز  من  شعار حزب  افزود:  وی 
من از بسیاری افراد متشکرم که برای استقبال از من آمدند.
مشرف که متولد دهلی، هند است در 19 اپریل سال 2009 
میالدی پاکستان را ترک گفت و اعالم کرد که برای انجام 
گاه  هیچ  اما  می رود  کشور  از  خارج  به  سخنرانی  چند 
بازنگشت. چند دادگاه در پاکستان حکم بازداشت وی را 
نخست  بوتو  بی نظیر  ترور  در  داشتن  با دست  ارتباط  در 
بلوچستان  ملی گرای  رهبر  بوگتی،  اکبر  و  سابق  وزیر 

پاکستان صادر کردند.
از آن زمان تاکنون مشرف بین لندن و دوبی در سفر است 
در  سخنرانی هایش  جریان  در  دالر  هزار  تاکنون صدها  و 

سراسر جهان دریافت کرده است.
کنفرانس خبری مشرف در فرودگاه جناح در کراچی لغو 
شد و قرار است یک کنفرانس خبری دیگر در هفته جاری 

در اسالم آباد پایتخت پاکستان برگزار شود.
سخنگوی مشرف نیز گفت: صدها تن از حامیان و هوادارن 
وی به دلیل تدابیر شدید امنیتی قادر نبودند تا خود را برای 

مالقات با مشرف به داخل فرودگاه برسانند.
نگرانی هایی در خصوص  که  کرد  اعالم  مشرف همچنین 

پاکستان کنونی دارد.
و  تروریسم  چون  زیادی  عوامل  هم اکنون  افزود:  وی 
نشده  حل  مسایل  و  دارد  وجود  کشور  در  افراط گرایی 

قانونی همچنان در پاکستان به چشم می خورد.
همچنین تاکنون هیچ یک از احزاب سیاسی پاکستان نسبت 

به بازگشت مشرف به کشور عکس العملی نشان نداده اند.

در  هند  دولت  گوید:  می  هند  طبیعی  گاز  و  نفت  وزیر 
تالش برای استقالل انرژی برای این کشور تا سال 2030 

است .
انرژی  ملی  کنفرانس  در  دوشنبه  روز  مویلی  ویراپا  ام. 
درهند با تاکید بر نیاز به نفت و افزایش نیاز داخلی گفت: 
تا سال  از 50 درصد  نفت خام  برای کاهش واردات  ما 
رسیدن  نهایت  در  و   2025 سال  تا  درصد   75 و   2020
به خود کفایی و استقالل انرژی برای هند تا سال 2030 

تالش می کنیم .
ادامه داد : دولت هند درطرح خود در تالش برای  وی 
کاهش وابستگی به کشورهای که صادر کننده نفت بوده 
نفت  برای خرید  دالری  میلیارد  هزینه ساالنه 140  از  تا 

خام جلوگیری کند.
افزایش  برای  شده  انجام  اقدامات  به  ادامه  در  مویلی 
کرد  اشاره  هیدروکربن  تولید  و  داخلی  اکتشافات 
وازخدمات ارایه شده توسط بخش اکتشافات به شرکت 
های مهندسی برای اجاره معادن و تبلیغات برای جذب 
سرمایه گذاری های قابل توجه و اضافه کردن مقدار قابل 

توجه تولید نفت و گاز در مناطق نفتی خبر داد.
وی گفت برای این امر ما باید بسرعت اجرای برنامه های 
اکتشاف های جدید در سراسر کشور، توسط وزارت نفت 

را افزایش دهیم .
وزیر نفت و گاز طبیعی هند در ادامه به شکل گیری یک 
کمیته برای آماده سازی یک نقشه راه برای افزایش تولید 
به  پایدار در جهت کاهش وابستگی  داخلی نفت و گاز 

واردات در سال 2030 اشاره کرد.
او اضافه کرد با توجه به این سرمایه گذاری ها که در حال 
حاضر 10.71 میلیارد دالر برای سرمایه گذاری در پروژه 
های نفتی درحال انجام است که می تواند به میزان شش 

درصد در چند سال آینده افزایش یابد.

           رابرت پستن/ دبیر اقتصادی بی بی سی



         یعقوب یسنا

جشن نوروز، رجعت زمان است به آفرینش. با این رجعت، 
انسان باستانی از نظر روانی، به جایی قرار می گرفت که 
نمونۀ نخستیِن انسان در جهان بود نه سایه و رونوشت. 
جشن نوروز، زمان را به درجۀ صفر می رساند؛ آفرینش 
با زمان، سر از نو آغاز می شد و از این نظر، جشن نوروز 

صورت نمادیِن تکرار ُکل آفرینش بود.
جشن نوروز، احترامی است از انسان باستانی به زمین، به 
رویش، به آفرینش، به آغاز و به زمان. این احترام، انسان 
را وامی دارد تا به اهمیت زنده گی و به ارتباط این اهمیت 

که به زمین و به زیست محیط انسان دارد، متوجه شود. 
که  بدانیم  کرداری  را  نوروز  جشن  که  است  این  بهتر 
آینده گان گذاشته اند که  به  ما و  به  ما  از  انسان های پیش 
دارای پیام انسانی است، و هر نوروز می تواند این پیام را 

با تأویل ممکن انسانی، برای بشر ارایه کند.
جامعه  یی  و  مذهب  به  متعلق  نوروز،  جشن  برگزاری 
هر  و  جامعه یی  هر  مذهبی،  هر  مردمان  نیست؛  خاص 
قومی می توانند نوروز را جشن بگیرند، چون نوروز، پیام 
مذهبی خاصی ندارد و متعلق به جامعه و قوم خاص هم 
نیست؛ هرکجایی که زمین است، گیاهی در آن می روید، 
پرنده یی  می کند،  شکوفه  درختی  می شود،  آب  یخی 
در  را  دانه یی  رویش،  امید  به  دهقانی  درمی آید،  به صدا 
خاک می گذارد، نوروز اتفاق می افتد. فکر نکنم در چنین 
این  برابر  در  که  شود  یافت  انسانی  نوروزی،  وضعیت 
همین  باشد؛  نداشته  احساسی  و  بماند  بی پاسخ  وضعیت 
ما، جشن  این احساس  ابراز  نوروز است، و  ما  احساِس 

نوروز.
مذهب  و  قوم  به  متعلق  نوروز  جشن  می گویم  این که 
نباشد،  قبول  قابل  برخی ها  برای  ممکن  نیست،  خاص 
چون جامعه های قومی یا مذهبی یی هستند که نوروز را 

که  کوشیده اند  ایرانیان  زده اند.  به خویش  تعلق  برچسپ 
نوروز را متعلق به قوم یا به اقوام ایرانی بدانند. برای این که 
این جشن، خاص قوم ایرانی باشد، به ارایۀ روایت هایی 
دین  خاص  نوروز  جشن  که  دهند  نشان  تا  پرداخته اند 
زرتشتی است و دین زرتشتی نیز دین رسمی مردم ایران 

دورۀ ساسانی بوده است. 
که  پژوهش گر  دو  پژوهش های  به  من  بنابراین، 
کرده اند،  ارایه  استناد  با  نوروز  از  را  دریافت های  شان 
می پردازم. یکی از این پژوهش گرها، میرچاالیاده است و 

دیگری، مهرداد بهار.
در  که  است  این  نوروز  جشن  از  بهار  مهرداد  دریافت 
مهرگان  و  نوروز  از  کمتر سخنی  زرتشتی،  دینی  ادبیات 
نه  این جشن ها  که  دارد  احتمال  بنابرین  می آید،  میان  به 
متعلق به اقوام ایرانی، بلکه مربوط به اقوام بومی پیشاآرایی 
پژوهشی در  )بهار، مهرداد؛ 1387؛  بوده است  ایران   در 

اساطیر ایران: 50(.
بهار، از دو دسته جشن های ایرانی یاد می کند که یک دستۀ 
این جشن ها را مردمی و ملی می داند، و دستۀ دیگر آن را 

دینی، که بازمانده از ارزش های دین زرتشتی است:
»اعیاد بازمانده از عهد باستان در ایران دو دسته اند، یکی 
اعیاد دینی یا گاهنبارها که اعیادی از آِن زردشتیان است 
و دیگر اعیادی ملی که برجسته ترین آن ها نوروز، مهرگان 
و جشن سده است. اعیادی که در سنت زردشتی کهن در 
هر ماه، به هنگام یکی  بودن نام روز و ماه برگزار می شد، 

مصری  تقویم  تأثیر  زیر  محتماًل  شد،  یاد  باالتر  چنان که 
اعیاد را به دینی و ملی بخش  این  اما علت آن که  است. 
می کنیم، این است که در اوستا سخنی از عید نوروز و عید 
مهرگان و جشن سده در میان نیست. در متون میانه نیز 
که از نوروز و مهرگان یاد می شود، از جشن سده ذکری 

نیست، و این سخت شگفت آور است.
اگر نوروز، مهرگان و جشن سده هند وایرانی بود، باید به 
نحوی در وداها و اوستا از آن ها یاد می شد، و چنین نیست 
و تا پایان دورۀ اوستایی نیز اشاره-یی بدان ها وجود ندارد.

به احتمال بسیار، این اعیاد، به ویژه نوروز و مهرگان، که 
بومی منطقه، معیشت کشاورزی  برزگر ]مردمان  اعیاد  به 
داشتند[ می ماند و نه به اعیاد گله دار ]اقوام ایرانی، پیش 
از این که وارد منطقۀ فعلی شوند، معیشت شبانی داشتند[، 
باشند  بوده  ایران  نجد  در  کهن  سخت  اعیاد  می بایست 
این  بومی  اقوام  آِن  از  و  بازگردند  تاریخ  از  پیش  به  و 
مهرداد؛  )بهار،  باشند«.  ما،  آریایی  غیر  اجداد  سرزمین، 

1387؛ پژوهشی در اساطیر ایران: 495(.
زرتشتیان، شش جشن بزرگ مذهبی داشتند که به شش 
که  جشن  فروردگان  می گرفت.  ارتباط  آفرینش  گاهنبار 
از بیست وپنجم اسفند )حوت( برگزار می-شد، و تا پنج 
فروردین، ادامه می یافت، در واقع جشن ششمین گاهنبار 
که آخرین گاهنبار باشد، بود. این جشن، مصادف شده بود 

با جشن نوروز که بعدها به جشن نوروز جا خالی کرد. 
جشن  از  اوستا  در  نه  و  وداها  در  نه  بهار،  گفتۀ  به  بنا 
بنابراین،  است؛  نشده  برده  نامی  سده  و  مهرگان  نوروز، 
این جشن ها پس از جابه جایی اقوام ایرانی در افغانستان، 
ایران و... از فرهنگ مردم بومی به فرهنگ مردمان ایرانی 
راه یافته و آن ها این جشن ها را پذیرفته اند و تا این که به 
کلی، فرهنگ اقوام بومی و اقوام ایرانی با هم آمیخته، و 
تبار  و  فرهنگ  آمیختگی،  این  به  بنا  است؛  یافته  وحدت 
کامل  آریایی  نه  که  منطقه شکل گرفت  در  نوین  انسانی 

بود و نه بومی کامل.
را در  نیز جشنی  بابلیان  و  میانه، سومریان  مردمان خاور 
آغاز سال برگزار می کردند که این جشن مرتبط با دریافت 
از تغییر سال بود و نیایشی بود برای شروع سال جدید، 
که پیشینۀ رواج آن در بین سومریان به هزارۀ سوم پیش 
نخستین  از  می توان  نیز  را  جشن  این  می رسد.  میالد  از 
که  دانست  بشری  فرهنگ  در  نوروز  جشن  رواج گیری 
ادامه اش، همین جشن نورزو است که همگام با تحول های 
تا  و  شده  معرفتی  تحول  دچار  بشر،  فکری  و  اجتماعی 

زمان ما رسیده است.
از سخنان بهار برمی آید که نوروز یک جشن خاص مذهبی 
زرتشتی نه، بلکه یک جشن مردمی ست که خاستگاه  غیر 
درک  را  نوروز  جشن  می توانیم  بنابراین،  دارد.  زرتشتی 
اساطیری انسان از آغاز سال و تغییر سال بدانیم که اقوامی 
زیادی به درک تغییر و آغاز سال رسیده اند و آن را جشن 

گرفته اند.

نوروز  همین جشن  که  را  سال  آغاز  چالیاده، جشن  میر 
کیهان  آفرینِش  ساالنۀ  تکرار  عنوان  زیر  آن  از  باشد، 
فرهنگ های  در  را  جشن  این  از  نمونه هایی  و  کرده  یاد 

جامعه های بشری مثال می زند.
»بابلیان، طی مراسم )حلول( سال نو )که دوازده روز ادامه 
را  خلقت  منظومۀ  مردوک،  معبد  در  بار  چندین  داشت( 
طریق  از  که  آن  برای  بود  وسیله یی  آن  و  می خواندند؛ 
سحر کالم و آیین های مالزم آن، پیکار مردوک با هیوالی 
دریایی تیامات تجدید شود و دو باره وقوع یابد، نبردی که 
روز ازل روی داده، و با پیروزی خاتمه یافته، و در نتیجه 

به دوران هاویه پایان بخشیده بود. 
هیتیان رسم مشابهی داشتند: در جشن سال نو، سرود نبرد 
تن به تن خدای جو زمین و مار را می خواندند، و بدان 
می بخشیدند«.  واقعیت  حال  زماِن  در  یعنی  فعلیت  نبرد 
)الیاده، میرچا؛ 1385؛ رساله در تاریخ ادیان؛ ترجمۀ جالل 

ستاری: 374(.
 میرچالیاده از مصریان، فیجی ها و ایرانیان نیز یاد می کند 
تاریخ  در  می کردند)رساله  برگزار  را  نو  سال  جشن  که 
ادیان: 375، 377 و 379(. این نمونه ها نشان می دهد که 
اگر  است.  جهان شمول  نسبتن  امر  یک  نو،  سال  جشن 
امروز  و  گذشته  فرهنگ های  در  پژوهشی  تا  باشد  قرار 
صورت  نو  سال  جشن  برای  فقط  بشری،  جامعه های 
بگیرد، نمونه هایی بیش  از این به دست می آید. در روزگار 
ما، چیناییان، جاپانیان، ازبیک ها، کردها و ترکان نیز نوروز 

به فرهنگ  متعلق  را  بلکه آن  تنها جشن می گیرند،  نه  را 
خویش می دانند.

  نیاز به جشن نوروز در روزگار ما: 
به  انجام یک کردار  انجام یک کردار است، و  هر جشن 
انسان این امکان را می بخشد تا خود را با انجام آن کردار، 
به جای انسانی قرار بدهد که برای نخستین بار آن کردار 
را انجام داده است. جشن نوروز را از نظر انجام کردار، 
می توان امری دانست که انسان با انجام این جشن، سیطرۀ 
و  زمان  فراسوی  و  می زند  کنار  را  مرگ  و  مکان  زمان، 
که  انسان هایی  و  که گذشته اند  انسان هایی  با همۀ  مکان، 
می کند.  مالقت  و  دیدار  هم پرسه گی،  احساس  نیامده اند، 
پس جشن نوروز، نقطۀ اتصالی است که گذشته و آینده، 
در زمانی )این زمان به ازل می ماند که در آن کردار بزرگ 

رخ داده است( به هم می رسند.
انجام این کردار نوروزی، به انسان معاصر امکان می دهد 
تا از نظر روانی، حضور خویش را در مفهوم بشر به طور 
متداوم و پیوسته درک کند و برای لحظه یی، از گسست و 
تاریخیت رهایی یابد و خودش را نطقۀ اتصالی بداند که 
گذشتۀ انسانی و آیندۀ انسانی در او )در انسان معاصر(  به 

عنوان یک کردار بزرگ به هم می رسند.
برگزاری جشن ها با شور همه گانی یی که دارد، برای انسان 
در  افتاده  فردیت  از  را  انسان  و  می آورد  شادی  و  نشاط 
انسانی  کلیت  یک  عنوان  به  و  می کشد  بیرون  گوشه یی، 

معنای  امکان  فرد  هر  به  انسانی  کلیت  این  می کند.  ارایه 
توجیه  وجود داشتن و حضور داشتن را می بخشد. 

و  خوشی  نشاط،  نظر  از  بشری  جامعه های  در  جشن ها 
را  جامعه یی  می شود؛  دانسته  ضروری  امری  شادی، 
بی جشن نمی توان تصور کرد، هرچه جشن  در یک جامعه 

بیشتر باشد، به اهمان اندازه، جامعه  شاد خواهد بود. 
بسته گی  جامعه  جمعی  روان  به  جشن ها  که  آن جایی  از 
و  دارند  عاطفی  زیرساخت  استند؛  الگوگرا  کهن  دارند، 
نمی شود به ساده گی جشن را ساخت، چون جشن ها کمتر 
بسازد،  بخواهد  حکومتی  اگر  می شود.  ساخته  آگاهانه 
حس مشترک برانگیخته نمی شود. یک جشن وقتی جشن 
باشد و همه  است که حس مشترک در آن وجود داشته 
بپردازند.  آن  برگزاری  به  به طورناخودآگاه  و  خودجوش 
پس حفظ و نگه داری جشن ها خیلی مهم است؛ زیرا در 
صورتی که نابود شوند، معرفت انسانی نیز نابود می شوند.

 اهمیت دادن به جشن ها، باعث می شود تا وحدت جامعه 
بیشتر حفظ شود؛ چون افراد جامعه با انجام یک کردار، به 

وحدت روانی می رسد.
رویدادی  به  که  است  باستانی  کردار  یک  نوروز،  جشن 
طبیعی ارتباط می گیرد؛ به رویدادی که زمین گردشش را 
دور آفتاب تمام می کند و گردش تازه یی را آغاز می کند. 
از این رو، نوروز یک واقعیت طبیعی است؛ واقعیتی که 
در طبیعت با حسی خاص اتفاق می افتد و هر زنده جانی 
این اتفاق را حس می-کند و به این تغییر و تحول مثبت 
در طبیعت و زنده گی، با شور و شوق پاسخ می دهد. این 

پاسخ، کردار و جشن نوروزی است.
جامعه های بشری، تقویم تغییر سال، غیر از تغییر واقعی 
سال دارند که بیشتر بر اساس رویدادهای مذهبی، قومی 
و سیاسی استوار است. طوری که تغییر سال اروپایی ها و 
امریکایی ها بر اساس یک رویداد مذهبی در نیمۀ زمستان 

اتفاق می افتد. 
و  قومی  مذهبی،  رویدادهای  به  بنا  که  سال هایی  تغییر 
سیاسی صورت می گیرد، چند مشکل دارد. نخست این که 
منطق واقعی ندارند، یعنی استوار بر واقعیت طبیعی نیستند. 
و دوم این که مذهبی یا قومی استند، غیر از پیروان مذهب 
خاص و قوم خاص نمی توانند آن را برگزار کنند. بنابرین، 
نوروز منطقی ترین جشن برای تغییر سال است که به هیچ 

مذهب، قوم و ایدیولوژی یی ارتباط نمی گیرد. از این رو، 
هر جامعه یی می تواند جشن نوروز را برگزار کند و جشن 
خودش بداند، چون نوروز در جغرافیای زنده گی اش اتفاق 
می افتد. پس به هرکسی می توانید نوروز را مبارکی بدهید!

فضاهای  و  تکنالوژی  صنعت،  ماشین،  عصر  ما؛  عصر 
ماشینی و تکنولوژیکی است. تکنالوژی و ماشین، طبیعت 
دور شدن  این  و  است  کرده  دور  انسان  از دست رس  را 
طبیعت  و  انسان  بین  فراموشی  سبب  طبیعت،  از  انسان 
شده. برگزاری جشن نوروز با ارتباطی که به طبیعت دارد، 
می تواند انسان را متوجه  این فراموشی بسازد و انسان با 
این توجه، ممکن برای از میان برداشتن فاصله و فراموشی 

بین خود و طبیعت برخیزد. 
هم  و  خود  زیست محیِط  هم  ماشین،  و  با صنعت  انسان 
گسترده  به طور  را  دیگر  جانوراِن  و  گیاهان  زیست محیِط 
دارد تخریب می کند. این تصرف و تخریب بی رویه، بر کل 
آب وهوای زمین تأثیر سو می گذارد و در نهایت، زنده گی 
را در زمین دچار بحران و نابودی می کند. بنا بر این، جشن 
نوروز می-تواند هشداری باشد برای جلوگیری از تخریب 
و تصرِف بی رویه زیست محیط بشر، گیاهان و جانوران. 
پس چه بهتر که نوروز را برای بهتر کردِن محیط زیست 
خویش، و برای حفظ زیست محیط جهانی گرامی بداریم؛ 
تاریخی یی که  اساطیری و  ارزش فرهنگی،  از هر  جدای 

می تواند داشته باشد! 
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انسان با صنعت و ماشین، هم زیست محیِط خود و هم زیست محیِط گیاهان و جانوراِن دیگر را 
به طور گسترده دارد تخریب می کند. این تصرف و تخریب بی رویه، بر کل آب وهوای زمین تأثیر 
سو می گذارد و در نهایت، زنده گی را در زمین دچار بحران و نابودی می کند. بنا بر این، جشن 
نوروز می-تواند هشداری باشد برای جلوگیری از تخریب و تصرِف بی رویه زیست محیط بشر، 
گیاهان و جانوران. پس چه بهتر که نوروز را برای بهتر کردِن محیط زیست خویش، و برای حفظ 
زیست محیط جهانی گرامی بداریم؛ جدای از هر ارزش فرهنگی، اساطیری و تاریخی یی که می تواند 
داشته باشد! 

فهم بخش دوم و پایانی

اساطیری 

بشر از 

جشن 

نوروز



   بخش دوم
در این جا ذکر یک روایت مردمي را به مورد مي دانم:

بهار  بابا  به  یا بي بي نوروز  »یک زماني بي بي کمپیرک 
بهار  بابا  به  عالقه اش  و  محبت  است.  بوده  دل باخته 
نزدیک  به  سال  هر  بنابراین  است.  نداشته  کنار  و  حد 
آمدن بابا بهار، براي استقباِل او آماده گي مي گرفته است: 
است،  مي دوخته  بالشت(  و  )کورپه  دوشک  و  لحاف 
مي شسته  سر  و  است  مي کرده  )حمل(  جل  مروارید 
برف  حوت(  ماه  )در  سال  آخرهاي  در  هرگاه  است. 
ببارد،  مردم مي گفتند:  »بي بي کمپیرک براي عروسي اش 
لحاف و دوشک مي دوزد«. اگر باراني ببارد و قطره هاي 
کمپیرک  باشد،  مي گفته اند:  »بي بي  کالن  کالن  آن 
مروارید جل مي کند. و اگر دانه هاي باران ُخرد ُخرد و 
عادي باشد، آدمان عقیده داشته اند که بي بي کمپیرک سر 
مي شوید. هم چنین بي بي کمپیرک بهترین لباس هایش 
را به تن کرده و خود را آراي و تارا داده به ساحل دریا 
]رود[ مي رفته است و در آن جا اول چون پرنده یي زیبا 
باالي  بعد  و  است  مي نموده  گردش  آن سو  و  این سو 
قوزي )ارغنونچک( نشسته، به الوانچ دادن خود به پیش 
و عقب، آمدن بابا بهار را انتظار مي  کشیده است. مردم 
شمال،  ماه حوت یا به استقالل، »باد حوتي« را ناشي از 
بي بي  مي دانسته اند.  نوروز  بي بي  الوانچ خوردن  همین 
نوروز که به دیدار بابا بهار بسیار اشتیاق داشته است، به 
مجرد دیدن او، خود را از باالي قوز پایین مي انداخته 
نوروز  بي بي  به  بهار  بابا  اما  برود.  عقبش  از  تا  است، 
توجهي ظاهر نکرده،  به راه خود ادامه مي داده است و 

این اول هر سال تکرار مي یافته است. 
مي گویند که بي بي نوروز هنگام به پایین انداختن خود 
از قوز، اگر به خشکي بیافتد، خشک سالي فرا رسیده، 
بر  بیافتد،  آب  در  اگر  و  مي شود.  گرسنه گي  و  قیمتي 
عکس تمام سال کاماًل سرسبزي طراوت و شادابي پدید 

مي آید. )10(
ارج گزاري  مورد  و  دانسته شدن  مبارک  مردم،  نزد  در 

قرار گرفتِن نوروز چند سبِب دیگر هم دارد: 
1ـ محض در همین روز خورشید از برج دوازده گانه به 
برج حمل انتقال مي یابد و حلول مي کند و شب و روز 
برابر مي شود و هوا به گرمي رو مي آورد و باعث نشاط 

مردم مي گردد. )11(
2ـ در همین روز، یزدان پاک، آدم و عالم را آفریده است. 

دانشمند ایراني دکتر شریعتي در این باره مي نویسد: 
از واقعیت؛ راستي مگر هر  افسانۀ زیبایي، زیباتر  »چه 
گویي  بهار،  روز  نخستین  که  نمي کند  احساس  کسي 
نخستین آفرینش است. اگر روزي خدا جهان را آغاز 

کرده است، مسلمًا آن روز این نوروز بوده است. 
و  ماه  نخستین  فروردین  و  فصل  نخستین  بهار  مسلمًا 
نوروز نخستین روز آفرینش است. هرگز خدا جهان را 
و طبیعت را به پاییز یا زمستان یا تابستان آغاز نکرده 
آغاز  روییدن  سبزه ها  بهار  روز  اولین  مسلمًا   است. 
کرده اند و رودها رفتن و شکوفه ها سر زدن و جوانه ها 
این فصل زاده  شکفتن، یعني نوروز. بي شک روح در 
است و عشق در این روز سر زده است و نخستین بار 
آفتاب در نخستین روز طلوع کرده است و زمان با وي 

آغاز شده است«. )12( 
3ـ چندین هزار سال پیش از امروز، نخستین فرمان رواي 
آریاییان کیومرث، تاریخ آریاییان را از همین روز، یعني 
از نوروز شروع نموده و آن را سرآغاز سال خورشیدي 
به شمار گرفته است. مثاًل در »نوروزنامه«ی عمر خیام 

در این باره آمده است:  
»چون کیومرث اول ملوک عجم به پادشاهي بنشست، 
خواست که ایام سال و ماه را نام نهد و تاریخ سازد، تا 
مردمان آن را بدانند. بنگریست که آن روز بامداد آفتاب 
به اولین دقیقه حمل آمد. موبدان عجم را گرد کرد و 
جمع  موبدان  کنند.  آغاز  جا  این  از  تاریخ  که  بفرمود 

آمدند و تاریخ نمودند«. )13( 
شدن  پیدا  گویا  که  است  موجود   نیز  عقیده یي  4ـ 
نوروز، به سعي و تالش حضرت سلیمان پیغمبر ارتباط 
مي گیرد. روایتي نقل مي کنند که روزي حضرت سلیمان 
او  دست  از  سلطنت  و  مي کند  گم  را  خود  انگشتري 
را مي یابد.  انگشترش  از چهل روز  بعد  مي رود،  ولي 
دوباره  او  به  پیشینه  فرمان روایي  و  فره،  پادشاهي 
با او دوست مي شوند،  مرغان به  برمي گردد. پادشاهان 
دورش گرد مي آیند. مردم »نوروز آمد« مي گویند و آن 

روز خوش را »نوروز« مي خوانند و جشن مي گیرند. 
تخت  به  جمشید،  شهریار  یاماي  روز  همین  در  5ـ 
پادشاهي نشسته است. بنا بر معلومات روایت، جمشید 
به  او  با  برداشته  را  آن  دیوان  و  زریني مي سازد  تخت 

آسمان مي برآرند. چون در این روز سر سال نو و روز 
آسوده،  غم  و  رنج  از  مردم  و  بود  فروردین  هرمزدي 
عمر به سر مي بردند، این روز را گرامي داشتند و جشن 

گرفته اند. فردوسي در این باره نیز نوشته است: 
گران مایه جمشید واالنهاد 

کمربسته و دل پر از پند و داد 
به فر کي نرم کرد آهنا 

چو خود و زره کرد و هم جوشنا 
بیاموخت شان رشتن و بافتن 

به تور اندرون پود را یافتن 
چو آن کارهاي وي آمد به جاي 

ز جاي مهین برتر آورد پاي 
به فر کیاني یکي تخت ساخت 

چو مایا بدو او گوهر اندر نساخت 
که چون ساختي، دیو برداشتي 
ز هامون به گردون برافراشتي 

چو خورشید تابان میان هوا 
نشسته بر او شاه فرمان روا 

جهان انجمن شد بر تخت او 
فرو مانده از فره بخت او 

به جمشید بر گوهر افشاندند 
در آن روز را روز نو خواندند 

سر سال نو هرمز فروردین 
بر آسوده از رنج تن،  دل ز کین 
چنین جشن فرخ از آن روزگار 
بمانده از چنان خسروي یادگار 

روایت دیگري موجود است که آن نیز عقیده به جمشید 
ابلیس  پیش مي راند.  را،  نوروز  پیدایش  بودن  منسوب 
لعین گویا برکت را از بین مي برد.  قحطي، خشک سالي 
چیزي  یگان  خود  براي  مردم  مي گیرد.  فرا  را  همه جا 
وزیدن  از  باد  حتا  نمي یابند.  پوشیدني  و  خوردني 
مي ماند، درختان خشک مي شوند و یقین بود که جهان 
نیست و نابود گردد. خوش بختانه، به فرمان و راهنمایي 
یزدان پاک، جمشید پدید مي آید و به طرف ابلیس راه 
پیروزي  با  کرده  جنگ  ابلیس  با  وي  مي گیرد.  پیش 
برمي گردد. مردم از بدبختي ها رهایي مي یابند و مي بینند 
که از جمشید غاب و ظفریاب نور مي براد و جواهرات 
تاج او به اثر نور آفتاب مي درخشد، رستني ها از نو سبز 
این  مي کند.  پیدا  تازه  درباره  جهاني  مي شوند،  طبیعت 

پدیده ها را دیده آدمان مي گویند: »روز نو، نوروز آمد«. 
عمومًا دربارۀ جمشید و ارتباط داشتن جشن نوروز به 
او، روایت هاي زیادي موجود  است. اکثریت دانشمندان 
عاید  که  دیگران  بیروني، عمر خیام و  ابوریحان  چون 
پشتیباني  را  عقیده  نموده اند،  این  نظر  ابراز  نوروز  به 

مي کنند. 
مولف کتاب »نوروزنامه« در این باره مي گوید: 

چون  که  است  بوده   آن  نوروز  نهادن  نام  سبب  »اما 
هر  آن که  یکي  بود،  دور  دو  را  آفتاب  که  بدانستند 

دقیقۀ  اولین  به  شبانه روز  از  روز،  سیصدوشصت وپنج 
حمل بازآید،  به همان وقت و روز که رفته بود،  بدین 
کم  همه  مدت  از  سال  هر  چه  آمدن،  نتوانند  دقیقه 
مي شود و چون جمشید آن دریافت، نوروز نام نهاد و 
جشن آیین آورد و پس از آن پادشاهان دیگر، مردمان 

بدو اقتدا کردند ... «. )14( 
ریاضي دان و ستاره شناس بزرگ، ابوریحان بیروني نیز 
در کتاب  »آثار الباقیه« در این خصوص مي نویسد: »این 
جشن )یعني جشن نوروز( به یادبود روزي برپا گشت 
که جمشید به تحکیم دین مزدایي پرداخت. چون دین 
شده  معلوم  تهمورس  فرمان روایي  دوران  در  صائبیان 
بود، جمشید دین را تجدید کرد، مردم را به بي مرگي، 
همه  براي  داد،  بشارت  آموزنده گي  به  و  تن درستي 
پاک سرشتي و حالل کاري ها تلقین نمود و این کار در 
نوروز انجام یافت و آن روز نو خوانده شد و این عید 

گرفته شد.« )15(
و  مي نشستند  تخت  بر  خسروان  روز  همین  در  ۶ـ 
این،  از  گذشته  مي ساختند.  برآورده  را  مردم  نیازهاي 
شادماني  و  سرور  باعث  که  مذهبي  دیگر  واقعۀ  چند 
افتاده اند، از  اتفاق  مسلمانان گردیده اند، در همین روز 
قبیل: با اجازت خداوند در کوي عرفان به هم پیوستِن 
جنت؛  از  شدن شان  رانده  از  بعد  حّوا  و  آدم  حضرت 
نجات یافتن کشتي حضرت نوح و همراهانش از طوفان 
و  فرعون  آمدن  بیرون  آن؛  از  بعد  انسان  نسل  بقاي  و 
یافتن  رهایي  دریا؛  به  همراهانش  و  او  گردیدِن  غرق 
حضرت یونس از دهان نهنگ؛ ظهور حضرت مهدي و 
پاک نمودِن زمین از شرک و ظلم و بي عدالتي؛ انتخاب 
حضرت علي کرم اهلل وجهه به جانشیني حضرت پیغمبر 
خالفت،  برمسند  او  نشستن  و  السلم  و  علیه  سالم اهلل 

طوري که در رباعي زیر در این باره اشاره رفته: 

نوروز شد و جمله جهان گشت معطر 
از بوي خوش و الله و نسرین و صنوبر 
بر تخت خالفت بنشست آن شاه ابرار 

داماد نبي، شیر خدا، ساقي کوثر 
براي  فرصتي ست  چنین  این  نوروز  مردم،  پنداشت  به 
از  اندیشیدن  شده ها،  فراموش  گذشته ها،  از  کردن  یاد 

نیکي ها و بدي ها، از اشتباهات و غلط ها. 
عالوه بر این، نوروز نماد است، نماد پاکي و راستکاري ها 
و رهایي از بند هرچه که زشت به نظر مي رسد. نوروز 
روز پیروزي است؛ پیروزي نو بر کهنه، نور بر تاریکي، 
راستي بر دروغ. نوروز رمز هستي و پیوسته گي است. 
وي به حیث یک رسم نیک، فرهنگ نسل هاي امروزي 
را از یک سو به تاریخ و از سوي دیگر به آیندۀ درخشان 
مي پیوندد، با این ها و مراسم هاي خاص خود، از پیوند 
یگانه گي معنوي مردم افغانستان و از فراز مشخصه هاي 

تمدن بشري آن ها درک مي دهد. 
به زعم همه، این نوروز روز مراد،  روز به وصال رسیدن 
ارواح گذشته گان  به  عاشقان و دل داده گان و روز دعا 
است. هدف از تجلیل نوروز از بر کردن نیروي تازه، 
کارنمایي ها،  به  نمودن  شروع  و  اراده  در  قدرت مندي 
گفت،  مي توان  است.  آینده  برنامه هاي  و   تالش ها 
مي کردند  آرزو  مردم  که  روزگاري  و  روز  بهترین  که 
و  است  بوده  نوروز  روزگار  و  روز  مي کنند،  همین  و 
مي باشد. چناني که در بیت هاي زیرین فردوسي همین 

معني عمیقًا افاده یافته است: 
ابا فر و با برز و پیروز باد 

همه روزگارانش نوروز باد 
به هر کار بخِت تو پیروز باد 

همه روزگار تو نوروز باد 
که خسرو به هر کار پیروز بود 
همه روزگارش چو نوروز بود 

همه ساله بخِت تو پیروز باد 
شبان سیاه بر تو نوروز باد 

مردم به این باورند که اگر هر کس نوروز را با شادي 
و نشاط و با پاکي و صفا و آزاده گي و فراواني و ناز 
و نعمت استقبال نماید، سال نو برایش تا آخر، خوشي 
آن ها  بنابراین  شد.  بابرکت خواهد  و  پرفیض  سالی  و 
نوروز،  جشن  از  قبل  روز  چند  عقیده،  این  دنبال  به 
دیوار  و  مي گیرند:  در  آماده گي  خود  خانه هاي  در 
قالین  مي کنند،   پاک  و چنگ  گرد  از  را  اتاق هاي شان 
و گلیم و پالس هاي فرشي خانه هاي شان را مي افشانند، 
 ظرف هاي مسي )از قبیل دیگ،  پانتوس ]سیني[ و دیگر 
لوازمات آشپزخانه( را سفید مي کنند، کاسه و پیاله هاي 
و  مي شویند  ]رخت[  کاال  مي اندازند،  دور  را  داغي 
بیشتر  با خوشي  نو را  تا سال  نو مي دوزند،  لباس هاي 

نمایند. در عرفۀ جشن نوروز زنان و دختران  استقبال 
به دستان شان حنا مي بندند، پسران نیز کلک هایشان را 

حنی مي کنند. 
و  کفش  و  رخت  بازار  نو،  سال  رسیدن  فرا  از  قبل 
کاالفروشي، بازار حنا و بازار سوداي میوۀ خشک خیلي 
سراسر  در  جوش وخروش  این  و   مي کند  پیدا  رونق 

کشور باشکوه خاصی گسترده مي شود. 
را  اهل هر خانواده دسترخوان ها  نو  هنگام ورود سال 
مي گشانید،  ظرف هاي مملو از میوه را نزدیک مي آورند. 
از  و خوراک هایي  شیري  فطیرهاي  روغني،  ُکلچه هاي 

همین قبیل را به روي خوان ها مي گذراند. 
مردم خوان هفت سین را که یکی دو روز قبل از حلول 
سال نو از هفت نوع مواد خوراک؛ سبزي،  سیر، سرکه،  
سیمه راک،  سمنک، سیب و سنجد تهیه گردیده است، 
 با نیت نیک و  به امید آن که تا آخر سال تن شان سالم و 
رزق شان فراوان باشد و با مقصد این خوشي که تمام 
سال جمعیت هاي دوستان جمع باشند، استعمال مي کنند 
به  همسایه گان،  به  آرزوها  و  نیت  همین  به  محض  و 

خویش و اقربا و  دوستان شان مي فرستند.)1۶( 
هم چنین چهار ـ پنج روز قبل از نوروز، در بسیاری از 
خانواده ها به افتخار سال نو از هفت نوع میوۀ خشک 
چون کشمش سبز و سرخ، مغز پسته، مغز چارمغز و 
میوه«  »هفت  نام  به  سنجد،  و  نخود،  کشته  بادام،  مغز 
آشامیدني یی تهیه مي شود که از آن، هنگام حلول سال 
نوروزي  اعضاي خانواده در سر سفرۀ  از  کدام  نو هر 
یک پیاله  به نیت ثواب مي نوشند و این عمل را به فال 
نیک مي گیرند. از آشامیدنِی مذکور به دوستان و اقارب 
امید  به  مي آیند  نیز  نو  سال  تبریک  براي  که  خانواده 

خوشي هاي زنده گي در سال نو، داده مي شود. )17( 
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عالمافروز نوروزِ از تجليل
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مردم به اين باورند كه اگر هر كس نوروز را با شادي و نشاط و با پاكي و صفا و آزاده گي و فراواني و ناز و نعمت استقبال نمايد، سال 
نو برايش تا آخر، خوشي و سالی ُپرفيض و بابركت خواهد شد. بنابراين آن ها به دنبال اين عقيده، چند روز قبل از جشن نوروز، در 

خانه هاي خود آماده گي مي گيرند:  در و ديوار اتاق هاي شان را از گرد و چنگ پاك مي كنند،  قالين و گليم و پالس هاي فرشي خانه هاي شان 
را مي افشانند،  ظرف هاي مسي )از قبيل ديگ،  پانتوس ]سيني[ و ديگر لوازمات آشپزخانه( را سفيد مي كنند، كاسه و پياله هاي داغي را دور 

مي اندازند، كاال ]رخت[ مي شويند و لباس هاي نو مي دوزند، تا سال نو را با خوشي بيشتر استقبال نمايند

)بخشي از کتاب »رسوم و عقيدۀ مردم دري زبان 
افغانستان« نوشتۀ داداجان عابدف(
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صلحباکرزیتأمیننمیشود!

کرزیافغانستانرا...
 اظهارات و تحریکات مخرش حامد کرزی دلسرد شده اند 
دوازده  منفور  جنگ  در  وی  قاطعیت  دادن  نشان  برای  که 

ساله در این کشور، طراحی شده است.
دفتر ریاست جمهوری و وزارت خارجۀ افغانستان از تبصره 

و ارایۀ توضیحات در این رابطه خوددارای کرده اند.
پاکستان  در  نیوزیک  مجلۀ  دفتر  مسوول  یوسفزی  سمیع 
پاکستانی  مقامات  اخیر  اظهارات  به  اشاره  با  افغانستان،  و 
صلح  پروسۀ  از  کرزی  حامد  تا  می شود  تالش  می گوید، 

تجرید شود.
مقام پاکستانی که با رویترز صحبت کرده است، می گوید، با 
اشتراک و یا هم در غیاب حامد کرزی، بدون پروسۀ صلح 
رییس جمهور  اگر  وی،  گفتۀ  به  ندارد.  وجود  دیگری  راه 
افغانستان به لجاجت اش ادامه دهد، به طور طبیعی شورای 

صلح منزوی خواهد شد.
می گوید، درست  کابل  در  پاکستان  سابق  عزیز خان سفیر 
بردوش حامد کرزی گذاشته  ناکامی ها  بار  نیست که همۀ 
شود. به گفتۀ وی در تماس های صلح همۀ اطراف درگیر، 
یعنی حکومت افغانستان، پاکستان، ایاالت متحده و طالبان، 
هر کدام شرایط خودشان را ارایه می کنند و موقف هیچکدام 

آن ها هم معلوم نیست که چه می خواهند.
به نوشتۀ رویترز، در کابل شک های موجود در بارۀ اهداف 
پاکستان درست است. به عقیده کارشناسان، اسالم آباد برای 
جلوگیری از نفوذ هند در افغانستان جنگ را توسط طالبان 

پیش می برد.
رویترز به نقل از یک مقامی که از افشای نامش خودداری 
کرده است، می نویسد، حقیقت این است که در بیست سال 
گذشته پاکستان در یک بازی کثیف به وسیله تروریستان و 
طالبان، می خواهد بر افغانستان مسلط شود، اما این ادعا را 

مقامات پاکستانی رد می کنند.

هیچگاهنگفتهام...
 بر نخواهد گشت.

او همچنان در پیوند به دستور خروج 
میدان  از  امریکایی  ویژه یی  نیروهای 
ما  پیش  ماه  شش  که  گفت  وردک 
که  زکریا  نام  به  کسي  که  دریافتیم 
یک افغان- امریکایي بوده، دست به 
کشتار مردم در میدان و وردک مي زده 

است.
او همچنان در پیوند به همکاری های 
پاکستان در گفت وگوهای صلح گفت 
قبال  در  تعهداتش  به  پاکستان  که 

افغانستان عمل نکرد.
او گفت که یک بار دیگر به طالبان و 
از  را  پاکستان می گویم که فرصت  ها 

دست ندهید.
دیگر  یک بار  کرزی  رییس جمهور 
زندانیان  رهایی  از  که  کرد  تأکید 
طالبان از زندان های بگرام و گوانتانامو 

حمایت و پشتیبانی می نمایند.
وزیر  کری  جان  نشست،  این  در 
بر  دیگر  یک بار  امریکا  خارجۀ 
تأکید  افغانستان  از  حمایت کشورش 

کرد.

          احمد عمران

امور خارجۀ کشور، حامد  به گفتۀ مقام ها در وزارت 
کرزی رییس جمهوری افغانستان برای یک سفر کاری، 
عازم دوحه پایتخت قطر می شود. بر اساس گزارش ها، 
آقای کرزی به دعوت مقام های حکومت قطر و به قصد 
گفت وگو با طالبان، وارد این کشور خواهد شد. برخی 
گزارش ها نیز حاکی از افتتاح دفتر طالبان به وسیلۀ آقای 
کرزی است. اما نمی توان با قاطعیت چنین گزارش هایی 
را تأیید کرد، چون به هر حال آقای کرزی نه می خواهد 
و نه هم می تواند چنین دفتری را افتتاح کند. دفتر قطر 
برای طالبان پیش از آن که به تالش های آقای کرزی و 
شورای عالی صلح ارتباط داشته باشد، به کوشش های 
اروپایی  کشورهای  برخی  و  امریکا  متحدۀ  ایاالت 
وابسته است که از چند سال به این سو عماًل با برخی از 
سران گروه های مخالف دولت، وارد گفت وگو شده اند. 
تالش های دولت در خصوص گفت وگو با طالبان، تا به 
امروز نتیجه بخش نبوده است. دلیل نتیجه بخش نبودِن 

این تالش ها، عمدتاً با سه موضوع زیر رابطه دارد:
1ـ نگاه دولت مردان کشور به روند صلح؛ 2ـ مواضع 
گروه های  حامی  کشورهای  نفوذ  3ـ  مسلح؛  مخالفان 

مخالف.
و  کرزی  آقای  به ویژه  و  کشور  دولت مردان  نگاه  ـ 
نگاهی  صلح،  و  گفت وگوها  روند  به  او  اطرافیان 
تالش  عمدتاً  گروه  این  نیست.  مدون  و  همه جانبه 
می ورزد که از روند صلح استفاده های سیاسی ببرد و 
به گونۀ یک جانبه، خود را سکان دار مسایل صلح نشان 
دهد. گروه ارگ به این نظر است که با مدیریت روند 
نقش  نیز  افغانستان  سیاسی  آیندۀ  در  می تواند  صلح، 
اصلی داشته باشد. از سوی دیگر، این گروه سیاست 
صلح  گفت وگوهای  روند  برای  قبولی  قابل  و  مدون 
با  می کند  فکر  گاهی  کرزی  آقای  است.  نکرده  ارایه 
رهایی افراد طالبان از زندان های پاکستان، می تواند در 
هم  گاهی  و  باشد  داشته  اساسی  نقش  این خصوص 
انتقادهای تند و گاه  با نزدیکی با رهبران پاکستانی و 

عجیب وغریب از جامعۀ جهانی. 
شکست این سیاست ها از زمانی که طرح گفت وگوهای 
صلح ریخته شده، در تمام عرصه ها خود را نشان داده و 
پس از این هم چنین امیدواری یی وجود ندارد که آقای 
کرزی یا شورای صلح موفق شوند که دری به سمت 
صلح و امنیت سراسری در کشور باز کند. آقای کرزی 

زمانی فکر می کرد که با وارد کردِن احزاب اپوزیسیون 
و جامعۀ مدنی کشور در روند صلح، می تواند سکان دار 
به  مسلح  مخالفان  توجه  ولی  شود.  سیاست  این 
چرخش  ناگهان  اپوزیسیون،  جناح های  دیدگاه های 
صدوهشتاد درجه یی در نگاه آقای کرزی در این مورد 
به وجود آورد و او شخصاً آغاز به مخالفت با نشست ها 
و گفت وگوهایی کرد که احتمال رسیدن به نوعی توافِق 
با برخی گروه های مخالف، در آن متصور  آبرومندانه 
نماینده گان  و  اپوزیسیون  جناح های  الاقل  ولی  بود. 
جامعۀ مدنی کشور، با طرحی مدون و سازنده تالش 
ورزیدند که برای تأمین صلح در کشور، اقدامی عملی 

از خود نشان دهند.
ـ مواضع گروه طالبان در برابر روند صلح به رهبری 
گیری  شکل  عدم  برای  دیگری  عامل  نیز  ارگ  گروه 
حداقل  طالبان  گروه  است.  بوده  صلح  گفت وگوهای 
به گونۀ رسمی، گفت وگو با دولت افغانستان را به دلیل 
آن چه که این گروه عدم مشروعیِت آن می خواند، رد 
از  پس  دولت  که  دارد  باور  طالبان  گروه  است.  کرده 
نامشروع است و صالحیِت  اول، دولتی  بن  کنفرانس 
گفت وگو و حل وفصِل قضایای کالن کشور را ندارد. 
گروه طالبان در چند سال پسین که بحث گفت وگوهای 
صلح مطرح شده، همواره مذاکره با دولت آقای کرزی 
به جای  که  است  گفته  واضح  گونۀ  به  و  کرده  رد  را 
دولت کابل، خوب است با طرف های اصلی که به نظر 
این گروه جامعۀ جهانی است، در خصوص تأمین صلح 

در کشور گفت وگو کند.
را  افغانستان  هنوز  طالبان  گروه  دیگر،  جانب  از   
برخی  که  همان گونه  و  می داند  شده  اشغال  کشوری 
رهبران مذهبی پاکستان باور دارند که جنگ با نیروهای 
است،  برخوردار  مشروعیت  از  افغانستان  در  مستقر 
چنان که  می کند.  تأیید  را  نظری  چنین  نیز  گروه  این 
گفت وگوهای  آغاز  برای  گروه  این  پیش شرط های  از 
از  ناتو  نیروهای  با جامعۀ جهانی، خروج کامل  صلح 
افغانستان است. ولی شواهد نشان داده که این گروه در 
برخی موارد ترجیح داده که پیش از خروج نیروهای 
دیگر  یا  و  امریکایی ها  با  گفت وگوهایی  نیز  خارجی 
اما در مجموع، مواضع  باشد.  داشته  کشورهای غربی 
روند  شکل گیرِی  عدم  در  مهمی  عامل  گروه،  این 

گفت وگوهای صلح بوده است. 
ـ کشورهای حامی گروه های مخالف و به ویژه طالبان و 
حزب اسالمی نیز سبب شده اند که روند گفت وگوهای 

صلح نتیجه بخش نباشد. در این میان، نقش پاکستان به 
عنوان کشور حمایت کنندۀ گروه های تندرو و مخالف، 
هیچ وجه  به  پاکستان  است.  بوده  نگران کننده  همواره 
شورشی  گروه های  مدیریت  دادِن  دست  از  خواهان 
نیست و دولت مرداِن این کشور فکر می کنند با نفوذی 
جامعۀ  هم  می توانند  دارند،  گروه های شورشی  بر  که 
جهانی و هم دولت افغانستان را در برابر سیاست های 

خود به تسلیم وادار سازند. 
از  حمایت  در  را  خود  منافِع  که  زمانی  تا  پاکستان 
گروه های شورشی ببیند، هرگونه خوش بینی نسبت به 
تغییر سیاست های آن در مورد روند صلح در افغانستان، 
در  که  کرد  فراموش  نباید  البته  است.  عبث  و  بیهوده 
قضیۀ صلح در افغانستان پای برخی کشورهای عربی 
و حوزۀ خلیج نیز در میان است. برخی از این کشورها 
نیروهای  برابر  در  که  شورشی یی  گروه های  از  عماًل 
ناتو و دولت افغانستان می جنگند، حمایت های معنوی 
و مالی می کنند. برخی از این کشورها روابط سیاسی 
با  را  منطقه  در  بحران  نیز  برخی ها  و  دارند  طالبان  با 
منافع اقتصادِی خود نزدیک می بینند و به همین لحاظ، 
افغانستان  در  صلح  تأمین  برای  سازنده یی  تالش های 

انجام نمی دهند. 
سخِن آخر این که: آقای کرزی تالش می کند با برخی 
حرکت های نمایشی، مدیریت گفت وگوهای صلح را در 
دست گیرد. مخالفت های شدید اخیِر او با امریکایی ها 
بر سر خروج نیروهای این کشور از والیت های وردک 
و لوگر و گرفتن مسوولیت های زندان بگرام، پیش از 
آن که ناشی از دغدغه های ملی و تأمین صلح در کشور 
باشد، بازی  سیاسی یی است که آقای کرزی برای عقیم 
ساختن برنامه های واقعی برای تأمین صلح در کشور 
انجام می دهد. این برنامه ها عمدتاً در برخی طرح های 
ایجاد اجماع  بر  یافته و  بازتاب  اپوزیسیون  جناح های 
ملی در این خصوص تأکید دارد؛ موضعی که با آرا و 
نظرات آقای کرزی و اطرافیاِن او سر سازگاری ندارد. 
حاال هم در آستانۀ سفر به قطر، آقای کرزی می خواهد 
به  گیرد و حداقل  به دست  را  بگرام  زندان  مسوولیت 
طالبان این پیام را منتقل کند که افرادِ بانفوذشان پس از 
این در حیطۀ مسوولیت های او به سر می برند. موضوعی 
که برای آیندۀ سیاسی و تأمین صلح در کشور می تواند 
به  را  صلح  تالش های  و  باشد  خطرناک  به شدت 

معامله گری های سیاسی تبدیل کند. 
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درموترمابمبرا...
داده  به شما  را  اهانت آمیز   و  این گزارش دروغ   کی 
توسط  موضوع  این  که  داشت  اذعان  موصوف  است؟ 
تماس  طی  کوهستان  اول  حصه  ولسوالی  مسووالن 
تلفونی با رادیو دنیا اطالع داده شده که صدای شخص 
جالب  است.  موجود  ما  درآرشیف  دهنده  معلومات 
این است که هرگاه مایان حامل بمب ها می بودیم چرا 
موضوع را به پولیس اطالع می دادیم و از جانب دیگر 
ادعایی که صورت گرفته دو نفر از استادان گویا به این 
ما در موتر چهار  آنکه  اند، حال  توقیف گردیده  اتهام 
ما  باالی  موضوع  این  هرگاه  اینکه  دیگر  و  بودیم  نفر 
نگرفتیم  قرار  پولیس  توقیف  در  مایان  چرا  بوده  ثابت 
دروازه  بیرون  تا  را  ما  ولسوالی  و  پولیس  مسووالن  و 
فرماندهی همراهی کردند این گفته های مسووالن کامأل 
عاری از حقیقت بوده و اذهان جامعه را درقبال مراکز 
کاپیسا  والیت  بخصوص  و  امن  والیت های  تحصیلی، 
از  خانواده ها  که  دارد  احتمال  و  می سازد  مخشوش 
فرستادن فرزندان شان به این دانشگاه جدأ اجتناب کنند. 
استادان  وحکمی  حقوقی  شخصیت  جداً  موضوع  این 
دانشگاه البیرونی را صدمه زده و در کل نمایانگر عدم 
با  می شود.  شمرده  کاپیسا  والیت  در  امنیت  و  ثبات 
وجودیکه در 12 ثور سال 1391 هم مورد سوء قصد 
قرار گرفتیم  اول کوهستان  نماز جای حصه  منطقه  در 
و شش مرمی به موتر حامل ما اصابت کرد که تا هنوز 
قانونی  پی گرد  مورد  و  شناسایی  قبلی  حادثۀ  مرتکبین 

قرار نگرفته اند. 
امنیت  تأمین  مورد  در  را  ما  نگرانی های  اخیر  موضوع 
به  و  کاپیسا  والیت  در  ما  کاری  مصونیت  و  جانی 
کاپیسا  کابل  راه  مسیر  و  البیرونی  دانشگاه  خصوص 
بیشتر ساخته است. بنًا مایان از مسووالن امنیتی والیت 
ریاست  داخله،  امور  محترم  وزارت  وخاصتأ  کاپیسا 
عمومی امنیت ملی، وزارت محترم تحصیالت عالی و 
نهادهای مسوول دیگر جدأ تقاضا می نماییم تا با تشریک 
امنیت و فراهم نمودن زمینه  مساعی در قسمت تأمین 
کار مصون اقدام نموده، تا بتوانیم مصدر خدمت به مردم 
و وطن خویش گردیم. در غیر آن ادامه کار و تدریس 
از لحاظ  بوده و  ناممکن  البیرونی  ما در دانشگاه  برای 
روانی هم در چنین وضعیتی تدریس  در این دانشگاه 
ما  به حال  توجهی  که  در صورتی  نیست.  ما  توان  در 
زنده گی محیط  بقای  به خاطر  اقل  نگیرد حد  صورت 
دانشگاه را ترک و به جمع کثیر بیکاران و یا حد اکثر 
دست فروشان روی بازار تبدیل خواهیم شد. در خاتمه 
حنجرۀ  که  آزاد  رسانه های  و  افغانستان  مردم  تمام  از 
توده های بی واسطه و با احساس هستند خواهشمندیم با 

حمایت معنوی شان ما را تنها نگذارند. 
معارفامروزافغانستان...

نبود   نمي توانیم در بخش معارف معیارسازي کنیم، 
ملي در وزارت  برنامه هاي کالن  و  مدیریت درست 

معارف است.
او افزود، در مکاتب از صنف شش تا دوازده انگلیسي 
تدریس مي شود، اما پس از شش سال زماني که یک 
شاگرد از صنف دوازده فارغ مي شود، قادر به نوشتن 
بنابراین  نیست،  انگلیسي  زبان  به  ساده  مقالۀ  یک 
ما  که  نرسیده  حدي  به  افغانستان  معارف  کیفیت 
آینده  کنندۀ  به عنوان یک جایگاه تضمین  را  مکتب 

کودکان کشور بپذیریم.
او تأکید کرد، هرچند پس از سقوط طالبان تالش هاي 
این  اما  گرفته،  صورت  معارف  عرصۀ  در  زیادي 
را  آموزش  کیفیت  نتوانسته  و  نبوده  کافي  تالش ها 

بهتر سازد.
این استاد دانشگاه گفت: »سرمایه گذاري بیشتر معارف 
در مناطق نا امن و سرمایه گذاري کمتر در مناطق امن، 

نشان مي دهد که ما یک کشور »سیاسي زده« استیم و 
معارف ما هم سیاست زده شده و این که در مناطق 
امن به کیفیت معارف توجه نمي شود، نشانگر سیاست 

زده گي وزارت معارف است.«
معارف  وزارت  از  انتقاد  با  همچنان  مسعود  استاد 
گفت، یک نصاب معیاري واحد در مکاتب خصوصي 
توجه  که  این  ندارد و مسألۀ جالب  دولتي وجود  و 
به  تا  بوده  زراندوزي  به  خصوصي  مکاتب  بیشتر 

کیفیت آموزشي.
اما امان اهلل ایمان سخنگوي وزارت معارف با رد این 
ادعاها مي گوید، زماني که ما کار خود را آغاز کردیم، 
بیش از هشت میلیون کودک از رفتن به مکتب محروم 
بودند، بنابراین در آن زمان، اولویت رفتن کودکان به 

مکتب بود.
نفر ساخته  براي بیست  ایمان، ما صنفي که  به گفتۀ 
که  یقینًا  و  بردیم  کار  به  نفر  براي 200  را  بود  شده 
اما  است،  گذار  تأثیر  درس  کیفیت  روي  اقدام  این 
این گفته ها را که کیفیت پایین رفته است، نمي پذیرم.

سخنگوي وزارت معارف اضافه کرد، ساالنه بیش از 
25 هزار آموزگار مسلکي مي شوند و ما چند هفته قبل 
یازده هزار آموزگار مسلکلِي داراي مدرک لیسانس را 
جذب کردیم، بنابراین تالش بسیار زیادي در عرصۀ 

مسلکي سازي آموزگاران صورت گرفته است. 
او در بارۀ نصاب درسي مکاتب گفت، در تمام دنیا 
وجود  مشکالتي  مي شود،  تجدید  نصاب  که  زماني 
مي داشته باشد و براي سه سال این نصاب در مرحلۀ 

امتحاني قرار مي گیرد.
در  ما هم  لیسه های  بخش  نصاب  کرد،  تصریح  وي 
مرحلۀ امتحاني قرار دارد و شاید کاستي هایی داشته 
مرحلۀ  از  که  متوسط  و  ابتدائیه  بخش  اما  باشد، 

امتحاني گذشته، هیچ مشکلي ندارد. 
ایمان در مورد نصاب درسي مکاتب خصوصي گفت، 
در سال گذشته اکثریت مکاتب خصوصي تخلفاتي در 
نصاب درسي داشتند و ما شماري از این مکاتب را 
به همین دلیل مسدود کردیم، اما امسال این تخلفات 

کاهش یافته است.

انتقالنامکملزندان...
به  اکنون  تا  و  هستند  بگرام  زندان   
نیروهای افغان تحویل داده نشدند و این 
مسأله مربوط به نیروهای خارجی است.
او گفت : دریک سال اخیر بیش از چهار 
افغانستان  دولت  به  بگرام  زندانی  هزار 

تحویل داده شدند.
کمیسیون  رییس  احمدزی  غنی  اشرف 
گفت  نیز  امنیتی  مسوولیت های  انتقال 
دولت  به  بگرام  زندان  واگذاری  با 
ملی  حاکمیت  امریکا  افغانستان، 

افغانستان را قبول کرده است.

زندان  در  که  افغان  هر  افزود  وی 
افغانستان  بگرام هستند براساس قوانین 

محاکمه خواهند شد.
بسم اهلل محمدی وزیر دفاع ملی نیز در 
دولت  به  بگرام  زندان  واگذاری  مراسم 
به  زندان  این  انتقال  گفت  افغانستان 
دولت افغانستان، خواست مردم و دولت 

کشور بود.
از  افغان  نیروهای  این که  بابیان  وی 
زندانیان به خوبی محافظت خواهند کرد، 
افزود: این اقدام در راستای خودکفایی و 
انتقال مسوولیت های امنیتی به نیروهای 

افغان صورت گرفته است.
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ولسي جرګه به له استېضاح کېدونکیو 
وزیرانو سره څه وکړي؟

کشورهای قلب آسیا قرار است در شانزدهم 
اپریل، نشستی را در قزاقستان برگزار کنند و 
راه حل های مهمترین چالش های منطقه یی را 

به بحث و بررسی بگیرند.
جاوید لودین معین وزارت خارجه افغانستان 
در نشستی که روز دوشنبه در وزارت خارجه 
قلب  »کشورهای  که  گفت  بود،  شده  برگزار 

آسیا« فرصت ها و تهدیدهای مشترک دارند.
محکم  افغانستان  »امنیت  گفت:  لودین  آقای 
گره خورده با امنیت و رفاه منطقه ما، ما افتخار 
داریم که توانسته ایم همکاری های منطقه یی را 
به عنوان یک اصل خلل ناپذیر همیشه مطرح 

کنیم«.
پیش از برگزاری نشست قزاقستان، نماینده گان 
14 کشور قلب آسیا برای شناسایی چالش ها 
و راه حل های منطقه یی در کابل گردهم آمده 

اند.
کشورهای  ترکیه  ایران،  پاکستان،  افغانستان، 

آسیای مرکزی و شماری دیگر از کشورها از 
را  کنفرانس  دو  سو  این  به  سال  نیم  و  یک 
برگزار کرده اند تا هماهنگی بیشتری بین آنها 

به وجود آید.
متهم  را  پاکستان  افغانستان،  حاضر  حال  در 
هراس  و  داده  پناه  تروریستان  به  که  می کند 
کشتار  به  مرز،  از  عبور  با  روزه  همه  افگنان 
و تخریب در افغانستان می پردازند. در مقابل 
پاکستان از حضور گسترده هند در افغانستان 
از  نیز  ایران  دیگر  از سوی  است.  هراس  در 
حضور امریکا در افغانستان به شدت نگرانی 
کشورهای  تا  شده  سبب  مسایل  این  دارد. 
منطقه قلب آسیا با چالش عدم اعتماد روبرو 
همسایه های  به  همواره  افغانستان  اما  شوند. 
خود اطمینان داده که از خاک این کشور هیچ 

خطری متوجه آن ها نیست.
  تروریسم تهدید مشترک

قرار  گفت  افغانستان  خارجه  وزارت  معین 

چالش هایی  تمام  آلماتا  نشست  در  است 
است،  مواجه  آن  با  آسیا  قلب  منطقه  که 
گفت:  او  گیرند.  قرار  بررسی  و  بحث  مورد 
»چالش های مشترکی که منطقه ما با آن مواجه 
است و قرار است در اجالس آلماتی در آن 
بحث شود، موضوع تروریسم است که امروز 
به عنوان یک تهدید مشترک نه تنها این منطقه 
را، بلکه تمام دنیا را مورد تهدید قرار می دهد«.

تهدید  تروریسم  که  کرد  تاکید  لودین  آقای 
قلب  کشورهای  تمام  برابر  در  مشترک 
آسیاست و مبارزه با این پدیده نیز کار مشترک 
افغانستان  خارجه  وزارت  مقام  این  می طلبد. 
در  مشخصی  نتیجه  آلماتا  نشست  در  گفت 
به دست خواهد  با تروریسم  مبارزه  با  رابطه 
آمد و این نظر می تواند اساس همکاری های 

مشترک در مبارزه با تروریسم شود.
قرار است در رابطه به تولید، کشت و قاچاق 
مواد مخدر و راه های مبارزه با این پدیده نیز 

در اجالس آلماتی بحث شود.
خارجه  وزارت  سخنگوی  موسی زی،  جانان 
از  یکی  نیز  اقتصادی  همکاری های  گفت 
سومین  گفت و گوهای  اصلی  محورهای 
با  »امروز  آسیاست:  قلب  کشورهای  نشست 
چالش ها و تهدیدهای مشترک مواجه هستیم. 
تهدید تروریسم، مواد مخدر و مسایلی دیگری 
همکاری های  اقتصادی،  همکاری های  مانند 
سرحدی، رشد تجارت در این نشست بحث 

خواهد شد«.
نشست  هدف  ترین  مهم  گفت  موسی زی 
کشورهای قلب آسیا، اعتماد سازی است. او 
نشست های  اندازه  به  نشستی  هیچ  در  گفت 
اعتماد  مهم  اصل  بر  آسیا  قلب  کشورهای 

سازی تاکید نشده است.

معاون سیاسی وزارت خارجه:

کشورهایقلبآسیافرصتهاوتهدیدهای
افغانستان مشترکدارند شمال  حوزه  در  نفت  استخراج  روند 

امسال آغاز می شود.
یک شرکت چینی که اجرای این طرح را برعهده 
دارد، اعالم کرد امسال یکصد و پنجاه هزار بشکه 
نفت از حوزۀ نفتی »آمو دریا« در شمال افغانستان 

استخراج می شود.
سال  در  دریا  آمو  از حوزۀ  نفت  استخراج  میزان 
دوم به یک میلیون و ششصد  پنجاه هزار بشکه، 
بشکه،  نهصد هزار  و  میلیون  به سه  درسال سوم 
در سال چهارم به هفت میلیون و چهارصد هزار 
بشکه و درسال پنجم به دوازده میلیون و سیصد 

هزار بشکه، افزایش خواهد یافت.

دریا  آمو  از حوزه  استخراج شده  نفت  قراراست 
نشده  ساخته  افغانستان  در  پاالیشگاه  که  تازمانی 
منتقل  همسایه  کشورهای  به  تصفیه  برای  باشد، 

شود.
عمده  بخش  کرد  اعالم  افغانستان  معادن  وزارت 
نیازمندی های داخلی از استخراج منابع زیرزمینی 

تأمین خواهد شد.
حوزۀ آمو دریا مهمترین و بزرگترین حوزه نفتی 

در شمال افغانستان اعالم شده است.
زیرزمینی  ذخایر  درصد  سی  ارزش  این  از  پیش 
افغانستان بیش از سه تریلیون دالر اعالم شده بود.

جان ورکان  و  آدمی زاده گکان  که  »شورشی 
رهنورد  استاد  ُرمان  سومین  عنوان  کردند!«  برپا 
وارد  تازه  زریاب،  نشر  به وسیلۀ  که  است  زریاب 
می توان  را  اثر  این  است.  شده  کتاب فروشی ها 
لحاظ  به  زریاب،  رهنورد  استاد  اثر  متفاوت ترین 
محتوایی، در چهار دهۀ داستان نویسی اش دانست. 
این ُرمان در فضای غیرریالیستی و سورریال به وسیلۀ 

سوم شخص روایت می شود.
  خالصۀ داستان:

نویسنده یی در اتاق کارش نشسته است تا آخرین 
بخشی ُرمان جدیدش را بنویسد؛ اما یک باره، آدمکی 
است،  نویسنده  داستان های  از  یکی  که شخصیت 
از الی کتابی به روی میز نویسنده می پرد و شروع 
می کند به محاکمه کردن نویسنده. در جریان داستان، 
این آدمک ها که آفریده های داستانی نویسنده هستند، 
زیاد می شوند و در برابر نویسنده دست به شورش 

می زنند...
از استاد رهنورد زریاب قباًل ُرمان های گلنار و آیینه 
و چارگرد قال گشتم، پای زیب طال یافتم، پای زیب 

طال یافتم، به نشر رسیده است.
این ُرمان در 128 صفحه و با طراحی جلد به وسیلۀ 

امان پویامک و واژه نگاری پرویز شمال در 1000 
شده  منتشر  کابل  در  زریاب  نشر  از سوی  نسخه 

است. 
شناس نامۀ کتاب:

نام کتاب: شورشی که آدمی زاده گکان و جانورکان 
برپا کردند!

نویسنده: رهنورد زریاب
طرح جلد: امان پویامک

برگ آرایی: ا.اندرابی
واژه نگار: پرویز شمال

ناشر: نشر زریاب

ولسي جرګه وايي، چې په راتلونکې اونۍ کې به 
هغه وزيران استېضاح کړي، چې په تېر کال کې 

يې له پنځوس سلنې کمه بوديجه لګولې ده.
له  اکرام  سید  انجینر  منشي  جرګې  ولسي  د 
چې  وويل،  کې  مرکه  په  سره  ورځپاڼې  ماندګار 
د وزيرانو په اسیتضاح کې تر اوسه هېڅ غوښتنه 
د وکیالنو او يا وزيرانو له لوري نه ده شوې او په 
دې برخه کې يې د ټولو جوړښتونو او معاملو ادعا 

رد کړه.
ده  نه  دا  يوازې  موضوع  استیضاح  د  وايي،  هغه 
چې له وزيرانو به د باور رايه واخیستل شي بلکې 
ته  پوښتنو  وکیالنو  د  شي  وکوالی  وزيران  که 
او  نشته  ستونزه  ووايي  ځوابونه  کوونکي  قناعت 
نو په تاالر کې شته وکیالن  که دغسې ونه شي 

به بیا هماغه مهال خپله پرېکړه کوي.
د  سره   ځانه  له  وزيران  خبره،  په  نوموړي  د 

خپلو چارو، د ډونرانو له لوري د پیسو د ورکړې، 
لګښت او يا د پیسو د ځنډېدو په اړه ټول اسناد 
او شواهد لري او د هغو له مخې به پرېکړه کېږي.
د ولسي جرګې منشي زياته کړه چې د وزيرانو 
استېضاح به له راتلونکې دوشنبې ورځې پیلېږي 

او په دريو پړاوونو کې به پای ته رسېږي.
چې  کړې  رد  هم  ګونګسې  هغه  راز  دغه  هغه 
ګواکې اداري پالوي د خپلې بريا لپاره د وزيرانو 
يې  بندونه  و  ضد  او  کړې  پورته  ګټه  نفوذه  له 

کړي دي.
دا هغه وزيران دي، چې په تېر کال کې يې خپله 
کلنۍ پراختیايي بودجه له پنځوسو فیصدو کمه 
استیضاح  د  دوی  د  جرګې  ولسي  وه.  لګولې 

مخکې  رخصتۍ  ژمنۍ  خپلې  له  پريکړه  کیدو 
کړې وه.

ترمعلوماتو  وزيرانو  د  وويل،  سیداکرام  ښاغلي 
ورکولو وروسته به ولسي جرګه د هغوي د سلب 
کېدو  پاتې  د  چوکیو  خپلو  پر  يا  او  صالحیت 
پرېکړه وکړي، خو زياتوي، د کورنیو چارو، دفاع، 
به  اوسني وزيران  او ښار جوړونې  لوړو زده کړو 
1390ل  په  دوی  چې  ځکه  شي،  نه  استیضاح 

کال کې وزيران نه وو.
اړه  دې  په  چې  وايي،  منشي  جرګې  ولسي  د 
په کمېټه  رئیسانو  په ورځ د  پرېکړه د يکشنبې 

کې شوې ده.
به  ورځ  په  دوشنبې  د  وايي،  اکرام  سید  منشي 
لومړی هغه څلور وزيران استېضاح شي، چې د 
راپورونو له مخې له پنځوس سلنې کمه بوديجه 
وزيران  درې  به  ورځ  دويمه  په  ده،  لګولې  يې 

له  يې  بوديجه  لري  ادعا  چې  شي  استېضاح 
پنځوس سلنې ډېره لګولې او وايي، چې اسناد او 
شواهد په واک کې لري او په درېیمه ورځ به هغه 
وزيران استېضاح شي، چې د بوديجې د مصرف 
کاري  هغه  بلکې  ول،  نه  دندو  خپلو  په  مهال  پر 
ټیم يې چې د پخواني وزير په شتون کې يې هم 
وضاحت  دا  به  هغوی  شته،  هم  اوس  کاوه  کار 
ورکوي چې ولې دغه بوديجه نه ده لګول شوې.

د افغانستان ولسي جرګې د 1391لمريز کال د 
مرغومي په میاشت کې د رايو په اکثريت سره د 
هغو وزيرانو د استیضاح په اړه پرېکړه وکړه، چې 
په 9013 لمريز کال کې يې پراخیتايي بوديجه 

تر 50 کمه لګولې ده.

والی بلخ: 
دردولتمرکزی

اصلمجازاتومکافات
وجودندارد

یک  در  را  مجازات  و  مکافات  اصل  بلخ  والی 
نظام دولتی، مهم دانسته و از حکومت مرکزی 
افغانستان به خاطر این که تا اکنون این اصل را در 

نظر نگرفته، انتقاد کرده است.
استاد عطا محمد نور روز گذشته در همایشی از 
کار و تالش نیروهای امنیتی، مسووالن دولتی و 
در  انجام خدمات شایسته  به خاطر  ملی،  تجار 
شریف،  مزار  شهر  در  نوروز  جشن  برگزاری 
تقدیر کرد. والی بلخ جشن امسال را با شکوه و 
عالی توصیف کرده، نقش تمامی نیروهای امنیتی 
و مسووالن این والیت را در این جشن، با ارزش 

و در خور ستایش عنوان کرد.
استاد عطا محمد نور گفته است که در چند سال 
به کسانی که کارهای خوب و  اخیر، حکومت 

خراب انجام داده، به یک نگاه دیده است.
آقای نور، از رییس جمهور خواست در صورتی 
باید  باشد،  انجام وظیفه اش شایسته  در  که وی 

تقدیر شود و در غیر آن باید مجازات گردد.
والی بلخ افزود: »اصل مکافات و مجازات برای 
عکس  بر  ناخواسته  خدا  یا  و  خدمت گذاری 
کسانی  باید  است،  شده  پذیرفته  اصل  یک  آن، 
یا کسانی  و  که خدمت می کنند، تشویق شوند 
انجام  را   کاری  برعکس اش  ناخواسته  که خدا 
می دهند، باید مورد بازپرس قرار بگیرند و یا جزا 
بیبینند. ما هم انتظار می کشیم که مسوولین ما در 

مرکز، مقامات بلندپایۀ ما را تقدیر نمایند.«
به عقیده آقای نور، تحسین و تقدیر از فعالیت های 
خوب، باعث تشویق مسووالن شده و مجازات 

آن ها، فساد اداری را ریشه کن خواهد نمود.
سترجنرال عطا محمد نور از دولت مرکزی انتقاد 
نظامی،  مسووالن  از  همه ساله  »ما  گفت:  کرده 
ملکی و نیروهای امنیتی سپاس گذاری می نمایم، 
اما دولت مرکزی یک بار نخواسته تا از فعالیت ما 
تحسین نماید.« برای تأمین امنیت مراسم جهنده 
مزارشریف  شهر  در  سرخ  گل  و جشن  سخی 
بیش از شش هزار تن از نیروهای امنیتی گماشته 
از  تن  بازداشت سه  با  توانستند  که  بودند  شده 
تخریب کاران امنیت این مراسم را تأمین نمایند. 

دولتدربرابرطالبان...
 جدی مقاومت می کنند.

او با انتقاد تند از دولت گفت: »از سه روز بدین سو 
وردوج  ولسوالی  فراز  بر  دولتی  هواپیماهای 
مصروف گشت زنی است، ولی آن گونه که انتظار 
نمی دهد.  قرار  را هدف  می رود، موقعیت دشمن 
این حرکت نیروهای امنیتی پرسش  برانگیز است، 
را  گسترده  عملیات  طالبان  برابر  در  دولت  چرا 

آغاز نمی کند؟«
بدخشان  والی  سخنگوی  راسخ،  معروف  اما، 
هوایی  و  زمینی  مشترک  حملۀ  در  می گوید، 
نیروهای امنیتی، تا اکنون دست کم ۶0 طالب کشته 

و 80 تن دیگر زخمی شده اند.
نیروهای  به  دولت  گفت:  هم چنان  راسخ  آقای 
طالبان فرصت داده بود تا به روند صلح بپیوندند 
و اسلحۀ دست داشتۀ خود را زمین بگذارند، اما 
نیروهای  و  نکردند  همکاری  روند صلح  با  آنان 

آغاز کردند. ولی هنوز  را  نظامی  امنیتی عملیات 
دروازۀ صلح به روی آنان باز است.

در  امنیتی  نیروهای  عملیات  افزود،  راسخ  آقای 
ولسوالی وردوج تا پاکسازی کامل آن از حضور 
مخالفان مسلح ادامه خواهد داشت. او گفت، این 
ولسوالی کوهستانی است و طالبان در این منطقه 
در خانه های مردم پنهان می شوند به این دلیل این 

عملیات طوالنی شده است.
ارسال  با  طالبان  گروه  که  درحالی ست  این 
شان  نیروهای  کشته شدن  رسانه ها  به  خبرنامه یی 
را در ولسوالی وردوج تکذیب کرده و ادعا کردند 
که شمار زیادی از نیروهای امنیتی افغان را کشته 

 اند.
در  را  ارتش  سرباز   23 طالبان  این،  از  پیش 
دستگیری،  از  پس  بدخشان  وردوج  ولسوالی 
پا  با  ارتش،  دیگر  سرباز  هفت  کردند.  تیرباران 

درمیانی مردم از چنگ طالبان آزاد شدند. 

افغانستان  همایون هنر، آهنگساز و خوانندۀ پاپ 
هند  در  شفاخانه یی  در  یکشنبه  روز  شامگاه 
جوان  چهره های  از  هنر  همایون  درگذشت. 

موسیقی افغانستان بود.
برد،  می  رنج  بیماری سرطان  از  که  هنر  همایون 
پس از یک سال مبارزه با این بیماری شامگاه روز 
درگذشت.  نو  دهلی  در  شفاخانه یی  در  یکشنبه، 

همایون هنگام وفات 34 سال سن داشت.
همایون هنر، آهنگساز، خواننده و آکوردیون نواز 
بود. به باور صاحبنظران موسیقی، همایون بهترین 
آکوردیون نواز افغانستان به شمار می رفت. از او 
موسیقی  آلبوم  دو  حداقل  و  آکوردیون  آلبوم  دو 
ترانه  است.  مانده  جای  بر  کلیپ  چندین  و  متن 
ترانه  ترین  محبوب  از  بود"،  خاکستری  "آسمان 
تلویزیون  ارکستر  در  نیز  مدتی  او  اوست.  های 
همایون  نواخت.  آکوردیون  افغانستان  ملی 
"انجمن  همچنان مدتی در بخش صدا و تصویر 

قلم افغانستان" ایفای وظیفه کرد.
مهاجرت  دوران  در  را  موسیقی  هنر  همایون 
ادبیات  التحصیل  فارغ  او  آموخت.  پاکستان  در 

انگلیسی از دانشگاه کابل بود.
اجتماعی  شبکه  در  پیامش  آخرین  در  هنر 
فیسبوک، نوروز 1392 را با انتشار ترانه خود که 
اجرا  طلوع  تلویزیون خصوصی  در  گذشته  سال 
کرده بود، به مردم و دوستدارانش تبریک گفت. 
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عبدالشبیر  پوهنیار  مایان  تحصلی  نو  سال  آغاز  با 
مصلح،  پوهنیار روزبه بهروز، پوهنیار فضل الرب آریا 
دانشکده  های  استادان  فرزان  تمیم  محمد  پوهیالی  و 
البیرونی، روز شنبه مورخ  دانشگاه  حقوق و زراعت 
سوم حمل سال 1392 به منظور حضور در صنف و 
پیشبرد امور اکادمیک با احساس مسسولیت مسلکی، 
ایمانی، انسانی و تعهد به جامعه و مردم بیچارۀ کشور 
که بیش از سه چهارم مردم آن از نعمت سواد بی بهره 
اند، حوالی ساعت نه صبح به دانشگاه رسیدیم و بعد 
از انجام کارهای آن روز، به قصد کابل به طرف موتر 
رفتیم؛ اما به مجرد رسیدن متوجه شدیم که دروازه های 
از ترک نمودن موتر  بازشده حال آن که قبل  موتر ما 
از قفل بودن آن اطمینان حاصل نموده بودیم. بعد از 
این که از موجودیت موبایل همراه و بعضی اسناد در 
قصد  به  را  دانشگاه  مقر  شدیم،  مطمین  موتر  داخل 

در  مصافتی درست  از طی  بعد  نمودیم.  ترک   کابل 
دوتن  گلبهار(  نساجی  شرکت  )جوار  سینما  مقابل 
اما  است،  بمب  موتر  در  که  کردند  صدا  استادان  از 
موضوع برای ما زیاد جدی معلوم نشد و فکر نمودیم 
بازار شرکت وقتی  اما در نزیک  که شوخی می کنند، 
استادانی که در سیت پشت سر نشسته بودند موضوع 
را جدی تر مطرح کردند و خواهان توقف موتر شدند، 
گلبهار  نساجی  شرکت  بازار  در  موتر  توقف  از  بعد 
متوجه شدیم که بمب ها در زیر سیت جاگذاری شده 
اند؛ فورأ موضوع را به مسوول استخبارات ولسوالی 
از  بعد  حصۀ اول کوهستان اطالع دادیم و بالفاصله 
لحظاتی در محل حاضر شدند و فوراً ساحه را مسدود 
احتمال  و  بود  بازار  بین  در  موتر  چون  اما  نمودند؛ 
به  را  موتر  بپیوندد،  وقوع  ناگواری  حادثۀ  که  داشت 
مقابل فرماندهی که در نزدیک محل بود و ساحۀ کم 

ازدحام بود، انتقال دادیم. 
به  و  رفته  امنیه  فرماندهی  داخل  مشترکًا  آن  از  بعد 
تیم  تا  دادیم،  جواب  آن ها  واستعالم های  سواالت 
تخنیکی از مرکز والیت رسید و بمب ها را گرفته با 
تیم بررسی محل را ترک  بردند و ما حینی که  خود 
را  موتر  قسمت های  تمام  تا  نمودیم  اصرار  می کرد 
بررسی نمایند، اما ایشان گفتند که ما صرف جاهای 
که با چشم قابل دید است را می توانیم بررسی نمایم و 
بس که متأسفانه هیچ گونه وسایل تخنیکی برای کشف 
وخنثاسازی را باخود نداشند. بعد از بررسی ظاهری 
موتر را به داخل محوطۀ فرماندهی برده و مدت بیش 
از بیست دقیقه با فرمانده امنیه و ولسوال حصۀ اول 
عبدالمالک  محترم  درحالی که  شفیق  آقای  کوهستان 
آقای  و  خالقیار  حامد  دانشگاه،  علمی  معاون  هموار 
شمس مسووالن برنامه شیپ، مدیر استخبارات، مدیر 
مبارزه با تروریزم حضور داشتند، قضیه را از ابتدا تا 
انتها توضیح دادیم.بعدأ در ورق جداگانه موضوع را 
ساعت  وحوالی  نمودیم  تسلیم  کتبًا  امنیه  فرمانده  به 
ولسوال،  امینه،  فرمانده  درحالی که  عصر  و20   4
تا  امنیه  فرماندهی  مسووالن  و  عساکر  از  وتعدادی 
به  را  آنجا  می کردند  همراهی  امنیه  فرماندهی  بیرون 
قصد کابل ترک نمودیم؛ تا هنوز در مسیر راه بودیم 
که به یکتن از استادان از رادیوی دنیا زنگ تلیفون آمد 
که گویا شما بازداشت شده اید، موضوع توسط استاد 
محترم قسمیکه در باال تذکر رفت توضیح داده شد که 
دنیا  رادیوی  مسووالن  و  ما  وآشفتگی  تعجب  باعث 
من  با  دنیا  رادیو  مسوول  شنبه  روز  شام  قرارگرفت. 
البته  نمود،  را عنوان  تلفونی تماس گرفته و موضوع 
توضیح  برایش  مصاحبه  درحین  را  جریان  تمام  من 
دادم و از موصوف خواستم که...        ادامه صفحه 6

یک مقام پاکستانی:

کرزیافغانستانرا
مستقیماًبهدوزخمیبرد!

گروه  های  با  طوالنی  تاریخی  روابط  می گوید،  پاکستان 
شورشی که برای سرنگون ساختن حامد کرزی می جنگنند، 
این کشور همسایه را در یک موقف خاص برای توسعۀ 

پروسۀ مصالحه در افغانستان قرار می دهد.
تالش  و  طالبان  از  حمایت  به  را  پاکستان  افغانستان،  اما 
برای ایجاد یک حکومت طرفدار اسالم آباد در کابل، متهم 

می کند. 
که  می رسد  نظر  به  چنین  رویترز،  خبرگزاری  نوشتۀ  به 
رسیده  نتیجه  این  به  پاکستان  موجود،  اعتماد  عدم  نسبت 
است که کار مشترک با حامد کرزی ناممکن بوده و تالش 
محکم  را  تماس هایش  درگیر  جوانب  سایر  با  که  می کند 

کند.
یک مقام ارشد وزارت خارجۀ پاکستان که از افشای نامش 
رویترز،  خبرگزاری  با  در صحبت  است،  کرده  خودداری 
بزرگترین  کرزی  حامد  حاضر  حال  در  که،  این  اظهار  با 
می گوید:  است،  افغانستان  در  پروسۀ صلح  برابر  در  مانع 
»کرزی در تالش برای نشان دادن چهرۀ یک نجات دهنده، 

افغانستان را مستقیمًا به سوی دوزخ می برد.«
مقامات پاکستانی می گویند، آن ها از...        ادامه صفحه 6

نامۀ شماری از استادان دانشگاه البیرونی:

درموترمابمبراجاسازیکردهبودند

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

کنفرانساجندایملی
ریفورمسیاسیوایجادصلحپایداردرافغانستان

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، مسؤوليت ديگر 
نبشته ها به نويسندگان بر مي گردد.

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

دست راست کوچة پنجم
شماره گان: 5000

اطالعیةادارهتصفیةکابلبانک:
اداره تصفیه كابل بانک در نظر دارد كه بر بنیاد قرارهای قضایی شماره )2( و شماره )4( مورخ  
10/6/ 1391 ریاست محترم محکمة اختصاصی بحران مالی كابل بانک، جایدادهای مندرج قباله 
خط شرعی  بیع جایزی شماره 288-6 مورخ 1385/2/6 و قباله خط بیع قطعی شمار 208-613 

مورخ 1386/2/29 كه در مقابل قرضه شركت جاویدان لمتد، و قباله خط شرعی بیع قطعی شماره 
425-7 مورخ 1385/2/2 مرتبان محکمه ابتدائیه مركز والیت بلخ را كه در مقابل قرضة شركت 
مهرزاد انصاری لمتد تحت تضمین كابل بانک بوده، و شركت های مذكور، قرضه های شان را تصفیه 
ننموده اند، از طریق داوطلبی و مزایده به فروش برساند. اشخاص، موسسات خصوصی و دولتی كه 

خواهش خریداری آن ها را داشته باشند درخواستی های خویش را از تاریخ نشر اعالن الی مدت 
20 یوم به دفتر اداره تصفیة كابل بانک واقع سرک 13 وزیر محمد اكبر خان مینه، خانة شماره 52 
تسلیم نموده، شرطنامه و مشخصات را مالحظه و تامینات نقدٌا اخذ می گردد. به مالکین جایدادهای 
فوق الذكر 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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