
کشورهای  در  سال  هر  نوروز  جهانی  جشن 
حوزه نوروز برگزار می شود و امسال افغانستان 

میزبان این جشن است.
قرار بود جشن جهانی در پغمان و در مکانی که 
به مناسب این جشن آماده شده بود برگزار شود 
اما مسووالن می گویند که این جشن در پغمان 

برگزار نمی شود.
کمیسیون  داراالنشای  رییس  احمدی،  آغا  گل 
به  نوروز  جهانی  جشن  برگزاری  دولتی 
سال  نوروز  »جشن  گفت:  بخدی  خبرگزاری 
1393، زیر نام »صلح و بشر دوستی«، در ارگ 
ریاست جمهوری با حضور رهبران شماری از 

کشورهایی که از نوروز تجلیل می کنند برگزار 
می شود.«

نوروز  جهانی  جشن  که  گفت  احمدی  آقای 
سال 1393...                        ادامه صفحه 6
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هيچ كس جز خود ما، مسووِل بدبختي ها و يا خوشبختي هاي ما 
نيست.

بودا 

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

حمله به هوتِل کابل سرینا 
                      و فرار ناظران بین المللی

به دنبال خاکسپاری سردار احمد، همسر و دو فرزندش 
طالبان  پیش چهار عضو گروه  در حمله چند روز  که 
و  مدنی  جامعه  فعاالن  شدند،  کشته  سرینا  هوتل  به 
روزنامه نگاران درکابل در یک گردهمایی  اعتراض آمیز 

این حمله را محکوم کردند. 
این اعتراض کنندگان گروه تروریستی طالبان را دشمن 
مردم خوانده از دولت...                     ادامه صفحه 6

چه گونه می توان از بحران های احتمالِی پس از انتخابات جلوگیری 
کرد؟

انتخابات یک پروسۀ ملی است و این پروسه باید مورد حمایِت همۀ 
مردم افغانستان قرار گیرد. این حمایت در کنار این که مشروعیت را 
این  که  اما در صورتی  نیز تضمین می کند.  را  ثبات  به بار می آورد، 
بحران  با  کشور  که  طبیعی ست  نگیرد،  قرار  حمایت  مورد  پروسه 
ریاست جمهوری،  انتخابات  نامزد  ده  میان  در  شد.  خواهد  مواجه 
هر کدام از آن ها زمانی که برنده شوند، بدون شک به تنهایی قادر به 
تشکیل یک تیِم مکمل...                                 ادامه صفحه 7

هارون مجیدی
 1393 فروردین  اول  جمعه(  سال)روز  نخست  روز 
مردم افغانستان در بیشتر نقاط کشور به تجلیل و گرامی 
داشت از نوروز در میان موجی از مخالفت ها پرداختند. 
این  بر  وغزنی  قندهار  کابل،  در  طالبان  حمله  هرچند 
شهرهای  در  تن  هزاران  اما  انداخت،  سایه  جشن ها 

مختلف نوروز را گرامی داشتند.
بمب های نوروزی

انفجار بمب در جمع شماری از مردم افغانستان که به 
در  جدید  سال  روز  اولین  در  نوروز  از  تجلیل  منظور 
زیارتگاه موسوم به »شاه مقصود« در ولسوالی خاکریز 
شماری  و  کشته  یک  بودند،  آمده  گرد  قندهار  والیت 

زخمی بر جای گذاشت.
رسانه ها  به  قندهار  والیت  امنیتی  فرماندهی  مسووالن 

دست  بمب  جمعه  روز  صبح  طالبان  نیروهای  گفتند: 
سازی را در زیارتگاه شاه مقصود در ولسوالی خاکریز 
این والیت زمانی منفجر کردند که مردم منطقه در اولین 
روز سال جدید برای برافراشتن علم سخی منسوب به 
زیارتگاه  این  در  نوروز  از  تجلیل  و  علی)ع(  حضرت 

تجمع کرده بودند.
گفت:  قندهار  امنیتی  فرماندهی  سخنگوی  هم چنان، 
فرمانده امنیتی ولسوالی و معاون ولسوال خاکریز و یک 

پلیس نیز در این انفجار زخمی شدند.
گرفته  عهده  بر  را  رویداد  این  مسوولیت  طالبان  گروه 

است.
در حمالت جداگانۀ دیگری که در کابل و غزنی بوقوع 
شدند.  زخمی  و  کشته  زیادی  شماری  نیز  پیوست 
عهده  به  طالبان  گروه  نیز  را  حمالت  این  مسوولیت 

گرفتند.
شکوه نوروز در بلخ

من امسال سفری به شهر مزار داشتم تا در بزم نوروزی 
و تجلیل از نوروز شرکت کنم.

جشن نوروز به صورت سنتی همه ساله در شهر مزار 
در  مردم  آنجا  در  و  می شود  برگزار  گسترده تر  شریف 
با  و  به حضرت علی جمع می شوند  منصوب  روضه 

برافراشتن »جهنده« نوروز را جشن می گیرند.
جشن نوروز در...                            ادامه صفحه6 

معترضان:

طالب دشمن ما است

سمیع دره یی، فعال و آگاه امور سیاسی:

مهم ترین بخِش طرح اجندای ملی 
تشکیل دولت وحدت ملی است

جشن جهانی نوروز در ارگ ریاست جمهوری 

افغانستان برگزار می شود
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نوروِز 93 گرامی داشته شد

صفحه 6

مسووالن كمیسیون دولتی برگزاری جشن جهانی نوروز افغانستان می گویند كه كشور های حوزه نوروز روز )پنجشنبه( در هفتمین 
روز از آغاز سال 1393جشن مشترک نوروز خود را به میزبانی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار می كنند.



رسید.  فرا  سه  و  نود  و  سه صد  و  هزار  سال 
سراسِر  در  زیادی  مردماِن  را  باستانی  نوروز 
جهان به یک دیگر تبریک گفتند. در همین حال 
سراِن کشورهای مختلف نیز از این فرصت بهره 
بردند و با فرستادن پیام های تبریک به مردمان 
به  را  نو  سال  نوروز،  تمدنی  کشورهای حوزۀ 
اتفاق  این  همه ساله  زدند.  گره  سیاسی  مسایل 
نیست؛  هم  تازه یی  و  خاص  مسالۀ  و  می افتد 
اوباما  باراک  تبریِک  پیام  این میان،  در  ولی 
می تواند  امریکا  متحدۀ  ایاالت  رییس جمهوری 

مایۀ حیرت باشد. 
آقای اوباما به روال هر سال، فرا رسیدن جشن 
گفت؛  تبریک  پیام  یک  طی  را  نوروز  باستانی 
اما این پیام، خطاب به بخشی از مردمان حوزۀ 
ایران.  مردم  بود؛  شده  نوشته  نوروز  تمدنِی 
چنین  آگاهانه  اوباما  آقای  که  نیست  مشخص 
نوروز و سال  او  این که  یا  را فرستاده و  پیامی 
رسمیت  به  خاصی  جغرافیای  در  فقط  را  نو 
می شناسد! اگرچه نفش ایران در حفظ و زنده 
این  فرهنگی  و  باستانی  ارزش های  نگه داشتن 
حوزه انکار ناپذیر است؛ اما این هم مسلم است 
که نوروز به یک حوزه بزرگ بشری هم مربوط 
ارج  ایران  در  که  همان گونه  نوروز  می شود. 
دارد، در کشورهای دیگر نیز گرامی و باارزش 
است و این کشورها سال نو را با همین تقویم 
حوزۀ  در  کشور  یازده  دست کم  می کنند.  آغاز 
تمدنی نوروز قرار دارند و همه ساله از این روز 
و  افغانستان  چون  کشورهایی  می کنند.  تجلیل 
نوروز  از سده های طوالنی جشن  تاجیکستان، 
را از خود داشته اند و از آن پاسداشت کرده اند. 
در  به کشور خاصی  نمی توان  را  نوروز  جشن 
مگر  کاست.  فرو  تمدنی  مشخِص  حوزۀ  یک 
مردم افغانستان از همان آغاز جشن نوروز را به 
نداشته اند؟ مگر  نو گرامی  سال  عنوان سرآغازِ 

مهد اصلی نوروز، بلخ باستان نبوده است؟ 
جغرافیای سیاسِی امروز نمی تواند ممثل اصلِی 
فرهنگ بزرگی باشد که زمانی متعلق به مردماِن 
بی شماری بوده است. فرهنگ بزرِگ آریایی و 
ماوراءالنهر  دامنه های  تا  شبه قاره  از  خراسانی 
به  بزرگ حاال  فرهنِگ  این  است.  کشیده شده 
تعلق  مختلف  مردماِن  و  مختلف  کشورهای 
گرفته است که زمانی در یک حوزه و زیر یک 

چتر می زیسته اند.

 نوروز، جشن باستانی کشورهای مختلف است؛ 
از  برخی  در حال حاضر  شاید  که  کشورهایی 
آن ها سال نِو خود را تغییر داده باشند و بنا به 
میالدی  سال  از  سیاسی،  و  تاریخی  اقتضائات 
اما  کنند.  استفاده  خود  رسمِی  سال  عنوان  به 
همین کشورها نیز وقتی نوروز فرا می رسد، آن 
را با برگزاری جشن های ویژۀ نوروزی استقبال 
می کنند. هفت سین و هفت میوه و سمنک، تنها 
بامیان و هرات و غور رسم  در کابل و بلخ و 
نوروزی نیست، بل در والیات دیگِر افغانستان 
و در کشورهای دیگِر جهان نیز به عنوان بخشی 

از مراسم نوروزی هم چنان مورد توجه اند. 
و  ترکمنستان  ترکیه،  ازبکستان،  تاجیکستان، 
عراق، شاید تقویم های مختلفی برای آغاز سال 
نو انتخاب کرده باشند، ولی هم چنان به حوزۀ 
نشان  خاطر  تعلق  نوروز  فرهنگِی  و  تمدنی 
می دهند. مردمان این کشورها در کنار بخش های 
با  را  نوروز  جشن  جهان،  مردمان  از  دیگری 
مردم  می گیرند.  جشن  آن  کهِن  عنعنات  همان 
افغانستان البته در این میان می توانند کاماًل نقشی 

ویژه داشته باشند. 
با  نو هم چنان  این که سال  افغانستان ضمن  در 
تقویم نوروزی آغاز می شود، رسم و رواج های 
خاِص نوروزی حتا پیش از فرا رسیدِن سال نو 
یک  که  چهارشنبه سوری  پابرجاست.  هم چنان 
چهارشنبه پیش از فرا رسیدن نوروز باید انجام 
همان  با  افغانستان  مختلِف  والیات  در  شود، 

شیوه های گذشته برگزار می شود. 
تحجر  حاکمیِت  زمان  در  حتا  افغانستان  مردم 
از  را  نوروز  کردند  که جاهالنه تالش  طالبانی 
گرامی  را  روز  این  کنند،  پاک  ما  کشور  تاریخ 
می داشتند. طالبان با شالق و قرائت فاشیستی از 
آموزه های اسالمی، نتوانستند نوروز را از مردم 
افغانستان بگیرند. در سال های سخت حاکمیت 
طالبان، مردم افغانستان هم چنان نوروز را زنده 
نگه داشتند و از این جشن بزرِگ تغییر و تحول 
از  عاری  و  سالم  جامعۀ  به  رسیدن  هدف  به 
حال  همین  در  بردند.  بهره  تبعیض  گونه  هر 
ملِل  سازمان  سال هاست  که  نکنیم  فراموش 
به  زمین،  روز  عنوان  به  را  نوروز  نیز  متحد 

رسمیت شناخته است. 
روز  یک  باستانی  نوروزِ  این حساب،  با  حاال 
تازه  نفس  طبیعت  که  روزی  است؛  جهانی 

می کند و زنده گی از سر می گیرد. اما وقتی پیام 
می شود  دیده  می بینیم،  رابطه  این  در  را  اوباما 
صورت  محدود  کاماًل  نگاه  یک  نوروز  به  که 
گرفته است. این اجحاف را چه گونه می توان 

تعبیر کرد؟
آقای اوباما وقتی پیام عیدی به مسلمانان صادر 
نام نمی برد.  می کند، از کشور و منطقۀ خاصی 
او مسلماناِن جهان را مورد خطاب قرار می دهد. 
مرز  اسالم  زیرا  عرب؛  مردم  نمی گوید  هرگز 
را درنوردیده و حاال در همه جای  و جغرافیا 
جهان، نشانی از اسالم و مسلمان می توان دید. 
کشور  به  را  خود  نوروزی  پـیام  او  چرا  اما 

خاصی خالصه کرده است؟ 
شاید در فرستادن این پیام اوباما، بیشتر بر جنبۀ 
اما خواسته و  سیاسی مسأله توجه شده است؛ 
ناخواسته به ابعاد دیگر موضوع توجه صورت 
نگرفته است. از جمله این که افغانستان تا چند 
روز دیگر، شاهد برگزاری جشن باستانِی نوروز 
خواهد  کشورهایی  جمهورِ  رؤسای  شرکِت  با 
این  شهره اند.  نوروز  تمدنی  حوزۀ  به  که  بود 
جشن در سال های پسین در ایران و ترکمنستان 
این  میزباِن  افغانستان  مردم  و حاال  برگزار شد 
جشن باستانی اند؛ همان مردمی که می توان آن ها 

را بنیان گذاران نوروز خطاب کرد. 
آقای اوباما به ساده گی می توانست پیام خود را 
همه شمول بسازد و از راه یافتِن نوعی تبعیض 
مردم  کند.  جلوگیری  خود  نوروزِی  پیام  در 
ایران در کنار سایر کشورهای حوزۀ تمدنی و 

فرهنگی نوروز، کلیتی را به وجود می آورند که 
یک دیگر  به  را  آن ها  مشترِک  فرهنگ  و  تاریخ 

گره زده است. 
نیست،  سیاسی  جغرافیای  نوروز،  جغرافیای 
کثرت  است.  تمدنی  و  فرهنگی  جغرافیای  بل 
نوروز  جشن  زیبایِی  فرهنگ،  این  در  موجود 
را بیشتر می سازد. مردماِن این کشورها هرچند 
به جغرافیای سیاسِی مختلفی تعلق دارند، ولی 
هم چنان  را  خود  فرهنگِی  و  تمدنی  پیوندهای 
حفظ کرده اند. آنان نوروز را بخشی از فرهنگ 
عنوان  به  اوباما  آقای  می دانند.  خود  تمدِن  و 
رییس جمهوری امریکا باید بر این دقایق اشراف 
می داشت و پیامی صادر می کرد که همۀ مردماِن 

حوزۀ تمدنی نوروز را در بر می گرفت.
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سعید حقیقی

مکثی بر پـیاِم نوروزِی باراک اوباما  

در نخستین لحظات تحویِل سال 1393 بود که چهار جوان 
مسلح تروریست، طی یک حرکِت از قبل برنامه ریزی شده، 
وارد هوتِل کابل سرینا شدند و 10 تن به شمول 4 شهروند 
خارجی، 1 خبرنگار و 3 کودک و والدین شان را در جریاِن 
نبردی  از  پس  سرانجام  و  بستند  گلوله  به  غذا  صرف 

سه ساعته با نیروهای امنیتی کشور، از پا درآمدند. 
این جنایت در همان لحظات نخستین، توجه همه را به خود 
معطوف کرد و طالبان در زودترین فرصت، مسوولیِت آن را 
به دوش گرفتند. اما حکومِت افغانستان دو روز بعد از آن 
رویداد مدهش، اعالن کرد که طالبان و شبکۀ حقانی به هیچ 
عنوان از حمله به هوتل سرینا خبر ندارند و این حمله، کارِ 

استخبارات خارجی بوده است.
از رویداد و در مراسم  بعد  هرچند حامد کرزی یک روز 
نواختِن زنگ معارف گفت که این حمله، کار استخبارات 
اذعان  اکنون  کشور  ملی  امنیت  شورای  اما  است؛  جهانی 
رقم  خارجی  استخباراِت  توسط  حادثه  این  که  می کند 
روشن ترین  ندارند.  اطالعی  هیچ  آن  از  طالبان  و  خورده 
اثباِت این ادعا ارایه  دلیلی را که شورای امنیت ملی برای 
کرده این است که چندی پیش یک فرد پاکستانی که برای 
استفاده از باشگاه ورزشِی هوتل سرینا به آن جا وارد شده 
بوده، از دهلیزهای این هوتل فلم برداری کرده و با واکنش 

کارمندان امنیتِی هوتل مواجه گردیده است.
 اما اکنون پرسش این است که چرا رییس جمهور و شورای 
کار  به هوتل سرینا  اصرار می ورزند که حمله  ملی  امنیت 
سرینا  هوتل  به  حمله  کنیم  قبول  اگر  است؟  نبوده  طالبان 
شکی  بازهم  شده،  پالن  خارجی  استخبارات  توسط 
بوده اند.  طالبان  آن  اجرای  عوامِل  و  ابزار  که  ندارد  وجود 
را  حمله یی  بخواهد  که  استخباراتی  هر  که  بدیهی ست 
آن ها  اجرایی  یگانه ابزارِ  طالبان  دهد،  سامان  افغانستان  در 
خواهد بود. عالوه بر این، این  احتمال نیز وجود دارد که 
استخبارات خارجی ـ چه استخبارات پاکستان باشد و چه 
هم استخبارات امریکا و انگلیس ـ از وجود برخی حلقاِت 
سازمان داده شده در درون ارگان های امنیتی و شرکت های 
برده  سود  حمله یی  چنین  موفقانۀ  انجامِ  برای  خصوصی، 
مسوولیِت  گذشته  در  که  طالبان  رو،  هر  به  ولی  است. 
به  را  می شدند  کشته  زنان  و  کودکان  آن  در  که  حمالتی 
گردن نمی گرفتند، اکنون مسوولیِت این حملۀ بی رحمانه با 

افتخار به عهده گرفته اند. 
متأسفانه بارها اتفاق افتاده که گروه طالبان مسوولیِت یک 
که  گفته  اما جناب کرزی  است؛  به دوش گرفته  را  حمله 
رفِع  خود  از  باید  و  نداده اند  انجام  را  کاری  چنین  طالبان 

مسوولیت کنند.
این حمله هیچ نقشی  اگر فرض کنیم که طالبان در انجامِ 
گردن  به  را  آن  مسوولیِت  همین که  بازهم  ولی  نداشته اند، 
پوشاندِن  برای  فقط  این گروه  که  نشان می دهد  می گیرند، 
بازی های استخباراتی کار می کند و هرگونه دل جویی از این 

گروه، جنایت است. 
با همۀ این ها، اگر شورای امنیت ملی کشور و رییس جمهور 
واقعًا به این باور اند که حمله به هوتل سرینا، پالِن یکی 
از سازمان های استخباراتِی بیرونی بوده و از طریق حلقاِت 
روشن  را  نکته  این  باید  است،  گرفته  غیرطالبانی صورت 
این  به کدام هدف  سازند که کدام کشور و کدام حلقه و 
حمله را سامان داده و چرا طالبان مسوولیِت آن را به گردن 

گرفته اند. 
افغانستان  رییس جمهورِ  و  ملی  امنیت  آن، شورای  غیر  در 
باید بدانند که با هیچ تالشی نمی توانند جنایاِت طالبان را 
الپوشانی کنند؛ زیرا طالبان خود از رسمی ترین نشانی شان، 

مسوولیِت این حمله را به دوش گرفته اند.
 با این وصف، این که این حمله را کدام سازمان استخباراتی 
نیست؛  مهم  افغانستان  مردم  برای  زیاد  کرده،  برنامه ریزی 
ناراضِی  برادراِن  همان  یا  طالبان  توسط  که  است  این  مهم 

رییس جمهور اجرا شده است.

حمله به سرینا و هیاهوی حکومتی

 جنایِت طالبان و الپوشانِی حکومت 

جغرافیای نوروز، جغرافیای 
سیاسی نیست، بل جغرافیای 
فرهنگی و تمدنی است. كثرت 
موجود در این فرهنگ، زیبایِی 
جشن نوروز را بیشتر می سازد. 
مردماِن این كشورها هرچند به 
جغرافیای سیاسِی مختلفی تعلق 
دارند، ولی پیوندهای تمدنی 
و فرهنگِی خود را هم چنان 
حفظ كرده اند. آنان نوروز را 
بخشی از فرهنگ و تمدِن خود 
می دانند. آقای اوباما به عنوان 
رییس جمهوری امریکا باید بر این 
دقایق اشراف می داشت و پیامی 
صادر می كرد كه همۀ مردماِن 
حوزة تمدنی نوروز را در بر 
می گرفت
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برای  روسیه  به  کریمه  الحاق  با 
آمده  پیش  سئوال  این  برخی 
چنین  یک  است  ممکن  آیا  که 
دیگر  یکی  انتظار  در  سرنوشتی 
شوروی  های  جمهوری  از 
جدایی  منطقه  باشد؟  سابق 
اکنون  هم  ترانس نیستریا  طلب 

درخواست پیوستن به روسیه را داده- تقاضایی که روسیه 
قول داده مد نظر قرار دهد.

مادر دو فرزند که نمی خواهد نام واقعی اش را بگوید و 
خود را آنا می خواند می گوید: »در طی چند ماه گذشته 
اوضاع بدتر شده. آنها هشت وبسایت را بسته اند. پلیس 

مخفی حاال خیلی فعال شده.«
ما در مرکز تیراسپول، پایتخت کشور کوچک نرانس نیستریا 
مشغول نوشیدن قهوه هستیم. به نظر می رسد این کشور که 
به رسمیت شناخته نشده هنوز در گذشته زندگی می کند 

و زمان بر آن نگذشته است.
شماری از کارگران سرگرم رسیدگی به باغچه های خیابان 
هستند. یک مجسمه لنین در میدان اصلی قرار دارد و یک 
داس و چکش کوچک  به  مزین  و سبز  قرمز  ملی  پرچم 
که  پارلمان  زشت  ساختمان  بام  پشت  فراز  بر  رنگ  زرد 
شورای عالی )سوپریم سویت( خوانده می شود به اهتزاز 

در آمده است.
انتخاب  حق  من  اگر  است.  کننده  »گیج  گوید:  می  آا 
داشتم اروپا را انتخاب می کردم. ولی خیلی چیزها اینجا 
دارد.  وجود  بیشتری  های  فرصت  روسیه  در  است.  بهتر 
دستمزدها تقریبا مساوی است ولی حقوق بازنشستگی ما 
به مراتب بیشتر است- حدود 1۸0 دالر در ماه، در مقایسه 
با ماهی ۷۵ دالر در مولداوی.« او با تبسم ادامه می دهد: »و 

گاز ما خیلی خیلی ارزان تر است.«
که  زوجی  برای  را  ها  حرف  این  کافه  خارج  در  وقتی 
صحبت های آنا را نشنیده بودند تکرار می کنم مرد شانه 
هایش را باال می اندازد و به راهش ادامه می دهد؛ به نظر 

می رسد راحت نیست با یک خارجی صحبت کند.
روسیه  از  رسما  نرانس نیستریا  پارلمان  گذشته،  هفته 
به  کریمه  مانند  باشد  داشته  اجازه  که  کرد  درخواست 
فدراسیون روسیه ملحق شود. ولی جشنی برپا نشده و فقط 

به یک اعالمیه اکتفا شده است.
در طول بولوار عریض ۲۵ اکتبر، باد شدیدی که از طرف 
بنای  کنار  در  که  را  هایی  گل  وزد  می  دنیستر  رودخانه 
یادبود قربانیان جنگ های اخیر گذاشته شده، به این طرف 

و آن طرف می برد.
د روی دیوار سنگی سیاه رنگ، اسامی تمام قربانیان نوشته 
شده از جمله نام بیش از ۸00 نفر که در سال 199۲ هنگامی 
که نرانس نیستریا با حمایت روسیه برای جلوگیری از جدا 
شدن کشور کوچک مولداوی از اتحاد جماهیر شوروی در 

حال فروپاشی می جنگید، کشته شدند.
با اعالم آتش بس،  انجامید و  نبرد تقریبا به شکست  این 
نرانس نیستریا به صورت باریکه زمینی که بین مولداوی و 
اوکراین قرار دارد، و آن را یک مناقشه خاموش، توصیف 

می کنند، درآمد.
جمعیت نرانس نیستریا، در حدود 300 هزار نفر است که 
در سرزمین بایر و کسالت آوری زندگی می کنند. ایستگاه 
های بازرسی که نیروهای حافظ صلح روسیه آن را اداره 
می کنند، در محل های مختلف دایر شده. این نیروها که 
تعدادشان به یک هزار نفر می رسد، گذرهای واقع در مرز 

مولداوی را نیز کنترل می کنند.

موزه  محل،  این  توریستی  های  جاذبه  معدود  از  یکی 
گریگوری  ژنرال  قدیمی  های  قرارگاه  در  که  است  ای 
سرخ  ارتش  ماجراجوی  و  افسر شجاع  یک  کوتوفسکی، 
شهر  این  بر   19۲0 دهه  در  کوتوفسکی  ژنرال  شده.  دایر 

حکومت می کرد.

ژنرال  عکس  به  اشاره  با  موزه  مدیر  کوستیورینا،  ناژدا 
کوتوفسکی می گوید: »او مانند اتحاد شوروی با عظمت 

بود. آن )موقع( خیلی خیلی بهتر از حاال بود.«
در  را  آن  که  کریمه  بحران  باره  در  او  از  که  هنگامی 
می  صراحت  با  پرسم  می  کرده  تماشا  روسیه  تلویزیون 
داشته  عقل  کافی  حد  به  اروپا  اتحادیه  »امیدوارم  گوید: 
باشد که نخواهد یک جنگ را شروع کند. نمی دانم چرا 

خونریزی بیشتری می خواهد.«
تیراسپول، جایی که چراغ  با آرامش و ترتیب  در مقایسه 
های خیابان ها را جال داده اند و پیاده روها را رنگ کرده 
اند، کیشینف، پایتخت مولداوی که فقیرترین کشور اروپایی 
دموکراسی  یک  نمادهای  از  نظمی  بی  مجموعه  است، 
جدید بازار است- جاده های پر از گودال، ترافیک بی نظم 

و نمایشگاه های اتومبیل های لوکس.
هدف این کشور پیوستن به اتحادیه اروپاست ولی در حال 
حاضر بسیاری از این نگرانند که روسیه سعی خواهد کرد 
با پیشروی در نرانس نیستریا و بعد مولداوی مانع این کار 

شود.
ترانس-نیستریا

رودخانه  بین  زمین  باریک  نوار  -یک 
دنیستر و مرز اوکراین

-اعالم استقالل و جدا شدن از مولدوا 
در سال1990

این  خودمختاری  المللی  بین  -جامعه 
منطقه را به رسمیت نمی شناسد

اوزو نانتوی، یک سیاستمدار کهنه کار می گوید: »اگر پوتین 
به پیشروی در اوکراین به خصوص در حاشیه دریای سیاه 
نرانس نیستریا  کردن  ضمیمه  با  دهد،  ادامه  اودسا  بندر  تا 
داشته  پیش  در  انگیزی  غم  بسیار  سناریوی  است  ممکن 
آن  در  متوقف ساخت،  کریمه  در  را  او  بتوان  اگر  باشیم. 

صورت ما شانس بقا خواهیم داشت.«
تحلیلگران می گویند از آنجا که در مواقع بحرانی، مردم 
مولداوی تنها به کانال های تلویزیونی روسیه اعتماد دارند، 
در هفته های اخیر بیشتر آنان برنامه این کانال ها را تماشا 
گرفتن  قرار  با  که  شود  می  سبب  موضوع  این  کنند.  می 
لینکا،  لوری  مقابل  در  سرسخت  و  قلدر  پوتین  والدیمیر 
نخست وزیر با نزاکت و محتاط مولداوی، چالش تازه ای 

ایجاد شود.
»پوتین  گوید:  می  چیزنائو  مرکز  در  فروش  روزنامه  یک 
محبوب ترین رهبر سیاسی در مولداویست.« این سخنان 
منعکس کننده نظر حزب کمونیست مولداویست که هنوز 

قدرتمند است.
آقای لینکا، مخالفان خود را متهم می کند که از تبلیغات 
افکار رای دهندگان استفاده می کنند  برای مسموم کردن 
ولی اذعان دارد که یک چنین احساساتی، به مصمم بودن 
او و سرعت بخشیدن به اجرای سیاست هایش کمک کرده 

است.
اتحادیه  به  وابستگی  قرارداد  زوتر  چه  هر  می خواهد  او 
که  است  قراردادی  همان  مشابه  که  کند  امضا  را  اروپا 
موجب شروع تظاهرات در اوکراین شد. وی برای الحاق 
به اتحادیه اروپا با خوش بینی تاریخ ۲019را در نظر گرفته 
است. آقای لینکا با وجود سیاست رسمی بی طرفی نظامی، 
یک  عنوان  به  را  مولداوی  موقعیت  خواهد  می  همچنین 

متحد ناتو تحکیم بخشد.
برجسته  دانشگاه های  از  یکی  التحصیل  فارغ  که  او  ولی 
روسیه برای دیپلمات هاست، می گوید می داند در مقابل 
رویارویی با قدرت روسیه تا چه حد می تواند جلو برود: 
»تجربه شخصی من این است که شما باید گفتمان بسیار 
خوب و فشرده ای با روسیه داشته باشید و هر قدر بیشتر 
بحث کنید پیشرفت بیشتری خواهید داشت. اگر اوکراینی 
ها فکر می کنند که این درس خوبی است، ما هم حاضریم 
در آن شریک شویم زیرا در شرایط ما جز مذاکره گزینه 

دیگری وجود ندارد.«

دادگاه مصر 529 نفر از اعضای اخوان 
المسلمین را به اعدام محکوم کرد

روسیه دستور تغییر ساختار ادارات و نهادهای دولتی 
کریمه را صادر کرد

نخست وزیر ترکیه می گوید به 
تویتر بدگمان است

هواداران روسیه در پایگاه بلبک اوکراین 
برای  روسیه،  جمهور  رییس  پوتین،  والدیمیر 
آن  به  کریمه  شبه جزیره  الحاق  روند  تحکیم 
مارچ  ماه   ۲9 تا  که  است  داده  دستور  کشور، 
دولتی  های  سازمان  و  ادارات  تمام  ساختار 
کریمه بر اساس تشکیالت فدرال روسیه برنامه 

ریزی شوند.
به  بریتانیا  خارجه  امور  وزیر  هیگ  ویلیام 
روسیه هشدار داده است که آن کشور بعد از 
الحاق شبه جزیره کریمه با یک دوره طوالنی 
خواهد  روبرو  اقتصادی  و  سیاسی  انزوای  از 

شد.
در  روسیه  سفیر  چیزوف،  والدیمیر  حال  همین  در 
اتحادیه اروپا به بی بی سی گفت که از »بازپیوست« 

کریمه، استقبال می کند.
قبل  از  کریمه  الحاق  که  را  ادعا  این  چیزوف  آقای 
الحاق  که  گفت  و  کرد  رد  بود،  شده  ریخته  طرح 
کریمه به وصله ناجوری پایان داد که شصت سال بر 

دامان اوکراین بود.
با  روسیه  نیروهای  حمل   / فروردین  تاریخ۲  به 
در  بلبک  هوایی  پایگاه  وارد  زرهی  خودروهای 
کنترل  و  شدند  کریمه  سواستوپول  بندر  مجاورت 

کامل این پایگاه را به دست گرفتند.
پیش از این هم گروهی از نیروهای هوادار روسیه به 
شبه جزیره  در غرب  اوکراین  دریایی  نیروی  پایگاه 

کریمه یورش برده بودند.
این افراد پس از حمله به پایگاه نووفدوریفکا، آن را 

تحت کنترل کامل خود در آوردند.

نیروهای  که  گفت  اروپا  اتحادیه  در  روسیه  سفیر 
بپیوندند،  روسیه  ارتش  به  می توانستند،  اوکراینی 
استعفا بدهند و یا با همان اونیفورم های نظامی خود 

به اوکراین بازگردند.
والدیمیر چیزوف سپس به غرب هشدار داد که اگر 
»اشتباه  کند  ارسال  اوکراین  به  نظامی  های  کمک 

سهمگینی« مرتکب می شود.
سفیر روسیه همچنین گفت که کشورش دولت جدید 
اوکراین را به رسمیت نمی شناسد و امیدوار است که 

حقوق اقلیت روس در آن کشور رعایت شود.
شرق  در  که  کسانی  منافع  می خواهیم  »ما  افزود:  او 
زبان  روس  تبارها،  روس  می کنند،  زندگی  اوکراین 
ها و تمام جمعیت شرق اوکراین از طرف حاکمیت 

کنونی اوکراین رعایت شود.«
قصد  وجه  هیچ  به  روسیه  که  گفت  چیزوف  آقای 

اعزام نیرو به دیگر نقاط اوکراین یا اروپا را ندارد.

دادگاه کیفری شهر المینای مصر ۵۲9 نفر از اعضای جمعیت »اخوان 
المسلمین« را که به قتل و تحریک خشونت ها متهم شده بودند، به 
دوشنبه  روز  مصری  های  رسانه  را  مطلب  این  کرد.  محکوم  اعدام 

گزارش داده اند.
»احمد شریف« وکیل مدافع در جمع خبرنگاران اطالع داد: »دادگاه 
تصمیم گرفت تا ۵۲9 نفر از متهمان محکوم به اعدام شده و 16 نفر 

تبرئه شوند«.
افراد به شرکت در آشوب های 14 اوت سال گذشته در شهر  این 
المینا که همراه با حمله به کالنتری و قتل یک افسر مصری بود، متهم 

شده بودند.
فعال حکم دادگاه باید از سوی مفتی اعظم مصر تایید شود.

یادآور می شود جمعیت اسالم گرای »اخوان المسلمین« در سال 19۲۸ 
در شهر اسماعیلیه با هدف تشکیل حکومت اسالمی در مصر تاسیس 
شد. طی مدت طوالنی فعالیت اخوان المسلمین ممنوع محسوب می 
شد اما پس از سرنگونی »حسنی مبارک« رییس جمهور سابق مصر 
به عنوان یگانه سازمان پر عضو و بخوبی سازمان یافته وارد صحنه 
سیاسی این کشور شد. تابستان سال ۲01۲ »محمد مرسی« رهبر سابق 
شاخه سیاسی اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری مصر 

برنده شد.
فرماندهی نیروهای مسلح مصر روز 3 جنوری سال ۲013 میالدی در 
شرایط تظاهرات گسترده و نارضایتی مردم از اسالم گرایان، محمد 
مرسی را از سمت ریاست جمهوری برکنار کرده و وی را بازداشت 
رییس  عنوان  به  اساسی  قانون  دادگاه  رییس  منصور«  »عدلی  نمود. 
کارها  این  با  مرسی  حامیان  کرد.  یاد  سوگند  مصر  موقت  جمهور 
موافقت نکرده و تظاهرات اعتراضی برگزار کردند که در جریان آنها 

درگیری هایی رخ داده و تعدادی کشته و زخمی شدند.

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه اتهامات مبنی 
بر عدم تحمل صدای مخالفان در تویتر را رد کرد.

آقای اردوغان در عین حال روز یکشنبه در راهپیمایی 
در استانبول تایید کرد که دستور مسدود کردن تویتر در 

ترکیه را صادر کرده است.

مردم  که چطور  فهمم  »نمی  گفت:  به جمع حاضر  او 
هنوز از فیسبوک، یوتیوب و توئیتر دفاع می کنند. این 

شبکه ها دروغ پراکنی می کنند.«

اشتراک  که  داد  رخ  آن  از  پس  ترکیه  در  تویتر  انسداد 
فساد،  شده  ضبط  مکالمات  درز  درباره  اخبار  گذاری 
انتخابات محلی در 30  برای دولت اردوغان پیشاپیش 

مارس رسوایی به بار آورد.

دوگانه  استانداردهای  تویتر  گفت  ترکیه  وزیر  نخست 
بخواهد  بریتانیا  یا  آمریکا  هنگامی  که  طوری  به  دارد 
فعالیت هایش را متوقف می کند اما وقتی پای ترکیه، 
اوکراین یا مصر در میان باشد، داعیه آزادی سر می دهد.

با آن که تویتر در ترکیه توقیف شده اما شهروندان این 
کشور راه هایی را برای ورود به آن و به اشتراک گذاری 

اخبار ادامه می دهند. 

                                                                                                                                              هامفری هاكسلی -بی بی سی

بحران اوکراین: 

آیا بعد از کریمه نوبت ترانس نیستریا است؟ 
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بخش نخست

رهبران و تفکر سیستمي

علت  به  بي ثباتي  و  قطعیت  عدم  به خاطر  سردرگمي  فضاي  در  رهبران 
پیچیده گي عمل مي کنند. مسایل امروز ساده و آسان نیست و راه حل هاي 
امروز، خود باعث مشکالت بیشتر فردا مي شود. موفقیت در محیط کنوني، 
مانند  انسان ها  دارد.  مسایل  به  نسبت  تفکر  براي  دیگري  روش  به  نیاز 
از  فراموش مي شود که سیستم  نمي کنند. گاهي  چرخ دنده هاي موتر عمل 

انسان ها تشکیل شده و به دنبال تحقق هدفي است.
بقاي سیستمي

به  که  دارند  تمایل  سیستم ها  اما  تغییرند،  حال  در  شرایط  و  زمان  اگرچه 
از  ایجاد یک سیستم جدید،  که  نظر مي رسد  به  بمانند.  باقي  قبلي  حالت 
به  موضوع  این  جامعه شناسي،  در  باشد.  بهتر  موجود  سیستم  یک  تغییر 
»جابه جایي اهداف« مشهور است، این که تبعیت از یک روال بروکراتیک، 
مهم تر از پرداختن به اهداف و ارزش ها مي شود. در این صورت از سیستم، 
نابودي  به  منجر  قواعد،  اجراي بي چون وچراي  باقي مي ماند.  تنها ظاهري 
خالقیت و انطباق پذیري مي شود. البته بي اعتنایي به قواعد نیز مي تواند به 

همان اندازه مصیبت بار باشد.
یک  قوانین  با  دایمًا  باید  که  مي کنند  احساس  سازمان  یک  پرسونل  وقتي 
مي دهند.  دست  از  را  امیدشان  و  روحیه  کار  به  نسبت  بجنگند،  سازمان 
این وظیفۀ رهبران در هر سطحي است که رفتارهاي مخرب فردي را به 
رفتارهاي موثر سازماني، راهبرد کنند. از این رو آن ها، هم باید جزء را ببینند 
و هم کل را. هنگامي که یک سیستم، گرفتار بروکراتیک و قواعدي مي شود 

که اجازۀ شکوفایي افراد را مي گیرد، بهتر است سیستم عوض شود.
تغییر  به هم مرتبط شکل گرفته و  از بخش هاي  از مجموعه یي  هر سیستم 
در هر بخش، بر دیگر بخش ها نیز اثر مي گذارد و هر تصمیم پیامدهایي بر 
دیگر بخش ها دارد . از این رو نگرش »بزن و برو«، نگرشي زیان بار است. 
الزامًا منجر به  نیتي خوب انجام شود،  با  برنامه ریزي هاي حجیم، حتا اگر 
موفقیت نمي شود. در یک سیستم پیچیده، به قدري واکنش ها زیاد است که 

پیش بیني نتیجۀ یک عمل، تقریبًا امکان پذیر نیست.
گذر از نگاه ماشیني

روش هایي که در یک سیستم ساده پاسخ گو بوده، در یک سیستم پیچیده، 
به  را  اجتماعي  و  سازماني  سیستم هاي  نباید  بنابراین  مي شود.  مشکل ساز 
یک موتر تشبیه کرد. بسیاري از افراد هنوز نگاهي بروکراتیک و ماشیني به 

سازمان ها دارند و مسایل را تنها با تحلیل خطي مي خواهند حل کنند.

           افشین اشکور كیایی 

سوسیالیست ها در غرب به طور روزافزون، 
تجدید  تفسیرهای  به  مختلف  درجات  به 
نظر از مارکسیسم روی آورده اند و دست 
برای  تالش هایی  به  دست  و  آورده اند 
بازنگری ساخت های اجتماعی ـ اقتصادی 
پروسه های  طریق  از  خودشان  وضعیِت 
ساختاری متحول کننده زده اند و این امر را 
به عنوان تنها ابزار ممکن برای جلوگیری 
از جنگ ها در نظر می آورند. در شوروی 
با  جدید  کمونیستی  رژیم  که  هنگامی  از 
داده  پاسخ  تغییرات  تقاضای  به  شرایطی 
تغییر  جنگ  سوسیالیستی  نظریۀ  است، 
سه  شوروی،  نظریه پردازان  است.  کرده 
داده اند:  تشخیص  را  جنگ  اصلی  نوع 
جنگ بین دولت های سرمایه داری، جنگ 
سوسیالیستی  و  سرمایه داری  دولت های 
استعمار.  از  استقالل  کسب  جنگ های  و 
مرگبار  جنگ های  می رسد  نظر  به 
از  ناشی  سرمایه دار  دولت های  میان 
حریف طلبی های  و  سرمایه داری  رقابت 
منتهی  که  آن چه  نظیر  باشد،  امپریالیستی 
جنگ ها  این  شد.  جهانی  جنگ  دو  به 
سوسیالیستی(  نظریه پردازان  نظر  )به 
سرمایه داری  اردوی  که  چرا  مطلوب اند، 
را ضعیف می کنند. جنگ میان دولت های 
است  سرمایه داری و سوسیالیستی جنگی 
طبقاتی  اصلی کشاکش  بیان گِر  آشکار  که 
است و بنابراین جنگی است که دولت های 
آماده  آن  برای  می بایستی  سوسیالیستی 
باشند. سرانجام جنِگ استقالل طلبانه است 
که می توان آن را میان مردم مقهور و منقاد 
انتظار  آن ها  استعمارگِر  اربابان  و  شده 

داشت.
که  است  این  سوسیالیستی  نظریۀ  سستی 
میان  انتظار  مورد  جنِگ  اصلی  نوع  دو 
دولت های سرمایه داری و میان دولت های 
فراوانی  به  سوسیالیستی  و  سرمایه داری 
آن چه که نظریه پردازان شوروی پیش بینی 
می کردند، محقق نشده است. از آن گذشته 
این نظریه از تحلیِل شایستۀ وضعیِت اتحاد 
قاصر  سوسیالیستی  اردوی  و  شوروی 
در  نظر می رسد حتا  به  است. چون  بوده 
ثابت  ناسیونالیسم  کمونیستی،  کشورهای 
کرده است که قدرت مندتر از سوسیالیسم 
به  ملی  استقالل طلبانۀ  جنبش های  است. 
رژیم های  علی رغم  و  پیوسته اند  ظهور 
زیردست  و  مقهور  اجبار  به  کمونیستی 
میان  جنگ  شده اند.  شوروی  اتحاد 
دولت های سوسیالیستی چنان که دکترین به 

آن اشاره می کند، غیر محتمل نبوده است 
نیروهای شوروی بود  تنها تفوق عظیم  و 
که مانع یک جنگ تمام عیار در سال 196۸ 
در مقابل چکسلواکیا گردید. احتمال جنگ 
نیز  میان شوروی و جمهوری خلق چین 
به طور جدی در هر دو کشور مورد توجه 

بوده است.)همان(

رژیم سیاسی دولت و جنگ
رژیم های  انواع  بین  ارتباط  برقراری 
متداول ترین  از  یکی  جنگ،  با  سیاسی 
جهت گیری های تحقیقاتی در زمینۀ مطالعۀ 
محسوب  مسلحانه  تعارض های  علِل 
 .)104  :13۸9 ونس،  )کاپلو،  می شود 
نظری  سرچشمۀ  تواتر  به  کانت  امانوئل 
اسرارآمیز و تردیدآلود صلِح مردم ساالرانه 
را معرفی کرده است. به نظر کانت، صلح، 
هنگامی که دولت های بسیاری همواره به 
سه ماده از قرارداد معتبر بین المللی احترام 
نخستین  در  می شود.  تضمین  می گذارند، 
از  آن گروه  اول، دولت ها و  مادۀ  عبارت 
هماهنگی،  لحاظ  از  که  سیاسی  جوامع 
نظم  و  فردگرایی  اخالقی،  خودمختاری 
می کنند،  ترکیب  یک دیگر  با  را  اجتماعی 
جمهوری خواهند بود. در مادۀ دوم آمده 
است که این جمهوری بین خود و وحدت 
خواهند  ایجاد  طلب  صلح  فدراسیونی  و 
جهان وطنی«  »قانون  ماده،  سومین  کرد. 
است که زمینۀ قاعده مند کردِن این وحدت 
را  بازیگران  سایر  روابط  و  صلح طلبانه 
مردم ساالرانه  صلح  نتایج  می کند.  مساعد 
نشان می دهند که احترام به اصول مشترک، 
نهادها  و  حمایت  مورد  هنجارهای  به 
می توانند بر اساس جامعه پذیری و ساختار 
یا  تهدید  بر  نه  ـ  بین المللی  جامعۀ  یک 
شوند.  پایه ریزی  ـ  قهریه  قوۀ  به  توسل 
رژیم های  ویژه  به  مردم ساالری،  کل،  در 
کاماًل  وحدتی  غربی  صنعتی  مردم ساالر 
دویچ،  کارل  مفهوم  به  و  مسالمت جو 
این  میان  در  کردند.  ایجاد  امن  اجتماعی 
و  ارزش های  با  آشنا  بازیگران  مجموعه، 
منافع مشترِک خویش که از طریق نهادها 
روابط  و  قواعد  برخی  به  احترام  سر  بر 
مسالمت جویانه به توافق رسیده اند، پیوند 
مردم ساالر  جماعت های  این  می یابند. 
و  یافته اند  گسترش  توجهی  قابل  نحو  به 
 ،1990 سال های  آغاز  و   19۷۲ سال  بین 
از 44 به 10۷ دولت به رژیم های سیاسی 

مردم ساالر رسیده اند.)همان، -10۸ 10۵(
به موجب مغالطه کاری در عملیات آماری 
ابهامات  و  تردیدها  تحلیل گرا،  احتیاط  و 

بی اعتمادی  چندین  با  مردم ساالرانه  صلح 
روش شناختی برخورد می کنند. جنگ های 
شمار  به  کمیابی  حوادث  دولت ها،  بین 
رژیم های  مردم ساالری های  و  می روند 
هم چنین  هستند.  کم تعداد  نیز  سیاسی 
هم بسته گی آماری بر اساس نمونۀ محدود 
دو  این که  احتمال  هستند.  شکننده  اغلب 
با دیگری، وارد جنگ شود،  دولت، یکی 
هر متغیری که در نظر گرفته شود، همواره 
و  نمونه  میزاِن  کاهش  است.  ضعیف 
حساسیت زیاد نیرومنِد نتایج در کدگذاری 
متغیرهای جنگ و مردم ساالری، دست یابی 
به نتایج قابل اطمینان را ـ که طرف داران 
ـ  می کنند  مطرح  مرم ساالرانه  صلح 
دیگر  محدودیت  نمی سازند.  میسر 
سری های  کدگذاری  به  روش شناختی، 
اگر  حتا  می شوند.  مرتبط  طوالنی  آماری 
به  مجموع  در  را  اقدام  محدودیت،  این 
تحت  مورد  هر  کدگذاری  نکشد،  چالش 
تأثیر تحوالت تاریخی قرار می گیرد. برای 
این  ایدو اورن از دانستن و علم به  مثال، 
در  اگر  که  است  کرده  حمایت  پرسش 
از  برخی   ،199۷ سال  در  یا   191۲ سال 
پادشاهی  آلمان  امریکایی،  پژوهش گران 
یا  مردم ساالر  رژیمی   1914 از  پیش  را 
اتفاق  چه  می کردند،  طبقه بندی  اقتدارگرا 
یک  به  طبقه بندی  این  که  چرا  می افتاد؟ 
رشته قمارهای سیاسی داخلی و خارجی 
وابسته بود که بر نتایج به دست آمده تأثیر 

می گذاشتند. )همان، 109(

نتیجه:
در این سطح تحلیل جنگ، از یک جهت به 
بررسی ویژه گی ها و ساختارهای دولت و 
به رابطۀ آن با جنگ می پردازند و از جهت 
دیگر، بر اساس عوامل سازندۀ دولت مثل 
طبقۀ اجتماعی، منبع درآمد و... به بررسی 

میزاِن جنگ طلب بودِن دولت می پردازند.

مآخذ:
ـ کاپلو، تئودور و پاسکال ونسن، )13۸9(، 
انتشارات  تهران:  جنگ،  جامعه شناسی 

جامعه شناسان
ـ قوام، عبدالعلی، )13۸4(، اصول سیاست 
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 بخش دوم و پایانی

و  به هم مرتبط شکل گرفته  از بخش هاي  از مجموعه یي  هر سیستم 
تغییر در هر بخش، بر دیگر بخش ها نیز اثر مي گذارد و هر تصمیم 
برو«،  و  »بزن  نگرش  این رو  از   . دارد  بخش ها  دیگر  بر  پیامدهایي 
نیتي خوب  با  اگر  حتا  برنامه ریزي هاي حجیم،  است.  زیان بار  نگرشي 
انجام شود، الزاماً منجر به موفقیت نمي شود. در یک سیستم پیچیده، 
به قدري واكنش ها زیاد است كه پیش بیني نتیجۀ یک عمل، تقریباً 

امکان پذیر نیست.



بخش نخست

غالم محمد محمدی

تاریخی  و  ریشه  نوروز،  از  گرامی داشت  اندیشۀ  و  فکر 
دقیقی  بسیار  مکتوِب  آن  پیشینۀ  از  هرچند  دارد،  کهن 
زماِن  را  پیشدادیان  دورۀ  آریایی ها  نیست.  ما  دست  در 
این  آورده اند.  شمار  به  نوروزی  جشن های  پیدایِش 
مهر«  »آیین  چون  آریایی ها  مذهبی  اندیشه های  در  جشن 
زروانی »زمان خدایی« و یا مزده یسنه بسته است. جمشید 
شخصیت افسانه یی و معروف و محبوب و عدالت گستر را 

بنیان گذار جشن های نوروزی نامیده اند.
بعد  دوران  به  نوروز  جشن  محققان،  از  برخی  نوشتۀ  به 
به یخ بندان دروۀ چهارمِ  برمی گردد که  آریایی«  »توفان  از 
سال  هزار  که  می شود  مربوط  ایستوسین(  جیولوژیک)پله 

از آن گذشته است.
به عقیدۀ بسیاری از دانشمندان و پژوهش گران، آریایی ها 
جشن  احسن  وجه  به  را  نوروز  که  زردشتیان  جمله  از 
مانند  پرستش.  نه  کرده اند،  نیایش  نیز  را  آتش  گرفته اندـ 
نه  می نشستند،  نیایش  به  را  بودا  مجسمۀ  بودایی ها  آن که 
پرستش  از  نیایش  نیز  اوستا  گات های  استناد  به  پرستش. 
و  یکتاپرست  زردشتیان  صورت،  این  به  است.  متفاوت 
خداپرست بوده اند، نه آتش پرست. چنان که وقتی زردشت 
نزد گشتاسب شاه آریایی می آید، چنین پیشنهاد می کند که: 
»من سپیتامان زردشت پیامبر پروردگار یکتا نزد شاهنشاه 
بزرگ آمده ام تا دل و جاِن شاهنشاه را از بت های اهریمن 
جاودانی  خدای  و  یکتا  پروردگار  سوی  به  و  برگردانم 

معطوف دارم.«)1(
کار  نوروزی،  جشن های  برگزاری  و  نوروز  ضمن  در 
و  محروم  مردمان  بوده  داد  و  عدل  با  نخستین پادشاهان 
ستم دیده مورد حمایت و عدالت قرار می گرفتند؛ به همین 
سبب نوروز در خاطره ها ماندگار گردیده است و از فرۀ 

نوروز مردم به آسایش، عدل و داد رسیده اند.
در صفحۀ ۵۷ سیاست نامه می خوانیم: »رسم سالطیِن عجم 
بر این بوده است که در جشن های نوروز و مهرگان، پادشاه 
عامۀ مردم را باردادی و هیچ کس را ممانعت نبودی و شاه 
چند روز ُمنادی فرمودی که فالن روز اگر کسی، هر کس 
را از رسیدن به حضورِ شاه و خواستن حاجت باز دارد، 
َملِک از خون او بیزار است. پس َملِک قصه های مردم را 

یک یک می نگردی.«)۲(

به نقل از صفحۀ 91 تاریخ بلعمی و صفحۀ ۵۲۷ شاهنامۀ 
عدالت گستری  و  نوروز  جشن  دربارۀ  بازهم  فردوسی، 
شاهاِن آریایی در دوران پادشاهی خسرو پرویز آمده است:

به نوروز چون نشستی به تخت
به نزدیک او موبدی نیک بخت

هر آن کس که درویش بودی به شهر
که او را نبودی ز نوروز بهر

به هرگاه ایوان بنشاندی
درم های گنجی برافشاندی)3(

بلکه  نرفته،  بین  از  نه تنها  نیز  دین  ظهور  با  نوروز  جشن 
نیز  اسالمی  رنگ وبوی  کهنش،  پُربار  مایه های  نسبِت  به 
به خود گرفته و ماندگار شده است. به نوشتۀ دانشمندان 
شدن  مدرنیته  حال  در  اسالمی  جوامع  در  نوروز  ایرانی، 
بلکه جشن است؛  نیست،  تنها تعطیلی  نوروز  است؛ زیرا 
اسالمی  بزرگ  دانشمند  بیرونی  ابوریحان  که  همان طور 
اجرای  اشاره کرده است،  نوروز  بودِن جشن  پنج روزه  به 
مراسم نوروز و برگزاری آن در آن زمان کافی بوده است. 
امروز در حقیقت، فرهنگ جدیدی از نوروز در حال پدید 

آمدن است.)4(
بوسنی،  سراسر  به  نوروز  جشن  سلجوقیان  دورۀ  در 
سراسر  و  شده  برده  نیز  بالکان  از  مناطقی  و  هرزه گوین 
آسیای مرکزی را احتوا می کند که از صدها سال بدین سو 
جزِو فرهنگ مردماِن ما بوده و با عقاید اسالمی نیز پیوند 
ناگسستنی دارد و مسلمان ها از خلق زیبایی های طبیعت، 

شکرگزاری و در قدرت آفرینندۀ جهان تفکر می کنند.)۵(
حکیم عمر خیام نیشابوری دانشمند بزرگ اسالم، در کتاب 
»نوروزنامه« مفصل به تدویِن خصوصیاِت نوروز پرداخته 
سلجوقی  ملکشاه  زمان  در  خورشیدی  تقویِم  نخستین  و 
از فصل  بر مبنای نخستین روز  پادشاه علم پرور ترک نژاد 
بهار بنیان گذاری گردیده و از آن روز، نوروز نخستین روز 

ساِل نو را گویند.
وجه  بهترین  به  نوروزی  سامانی ها، جشن های  دوران  در 
آن برگزار می شده است. یکی عوامل مهِم رشد و توسعۀ 
علم و معارف در دور سامانیان، موجودیت آزادی عقیده 
و سیاسِت تساحل و تسامِح امرای بافرهنِگ سامانی بوده 
نداشته  وجود  تعصب  و  استبدادی  شرایط  آن زمان  در  و 
است. به همین سبب، صاحبان افکار و آرا در شرایط امن 
یعنی بستر  بیان می کردند؛  را  افکارشان  و فضای مطمین، 
مناسبی برای ظهور اندیشه های گوناگون به وجود آمده بود. 
یافت،  دانشمندان سامانی دستور  ابوعبداهلل جیحانی وزیر 
برای تعیین راه و رسِم درست برای دربار سامانی و ادارۀ 
مملکت، رسوم و قوانیِن تمام دربارهای جهان را گردآوری 
و بدون تعصب، قوانین و اجراآت بهتِر آن ها را استخراج و 

به معرِض اجرا بگذارد.)6(
به سبب همین ِخردگرایی و سیاسِت تعقل و عدمِ تعصب 
)دورۀ طالیی  در دورۀ سامانی  بزرگی  دانشمندان  که  بود 
تمدن اسالمی( سر برآوردند. از آن جمله، ابونصر فارابی 
خاتم  سینا  ابوعلی  شیخ الرییس  اسالمی،  بزرگ  فیلسوف 

خوارزمی  احمد  بن  محمد  ابوریحان  شرق،  حکمای 
استاد  رودکی  بن  جعفر  مقام،  عالی  منجم  و  ریاضی دان 
بزرِگ شاعران زبان فارسی ـ دری، ابوالحسن شهید بلخی 
وزیر  بلعمی  عبداهلل  بن  محمد  معروف،  استاد  و  شاعر 
دانشمند ابومنصور سامانی مؤلف تاریخ بلعمی، ابوعبداهلل 
احمد بن محمد جیهانی وزیر دانشمند، منصور اول سامانی 
بلخی  رابعۀ  العالم،  اشکال  کتاب  صاحب  و  جغرافیه دان 
این دوران که دورۀ تمدن و عصر  و ده ها دانشمند دیگِر 

طالیی اسالم را به وجود آوردند.)۷(
آیا برگزاری جشن نوروز حرام است؟

بنا بر روایت علمای اهل تشیع، نوروز یک روز مقدس و 
ایرانی،  بزرگ  دانشمند  باقر  به شمار می رود. محمد  الهی 
به نقل از امام جعفر صادق)رح( نوروز را روزی خجسته، 
فرخنده و روزی می داند که در آن حضرت آدم)ع( آفریده 

شده است.)9(
کاظم)رح(  موسی  امام  از  نقل  به  مشهور  دانشمند  همین 
چنین روایت می کند: »خداوند)ج( در این روز، آفتاب را 
برتاباند و بادها را فرمان داد تا بوزند و ابرها را فرمان داد 
تا ببارند، تا ُگل و گیاه روی زمین برویند و در این روز 

ابراهیم )ع( بت ها را شکسته است.
امروز ایرانیان شیعه بنا بر سنت های دینی، نوروز را روزی 
مقدس و خجسته می پندارند و آداب نوروزی را با فرهنِگ 
به آن جالل و شکوهِ خاص  ایرانی اسالمی در آمیخته و 

بخشیده اند.)9(
به نوشتۀ خسرو صادقی بروجنی )دانشمند ایرانی( با آن که 
تغییرات فراوانی در جوامع عربی و آریایی صورت گرفته و 
بسیاری از رسوم و عاداِت گذشته دست خوش فراموشی و 
دگرگونی قرار گرفته است، از میان همۀ سنت های آریایی 
که بعد از اسالم هم چنان به حیات پُربار خود ادامه داده و 
با شکوه تر نیز گردیده، برگزاری جشن های نوروزی است؛ 
از این سبب که با اصول و ضواط اسالم تعارضی نداشته و 
نه تنها با مخالفِت جدی دربارهای اموی و عباسی مواجه 
بلکه ساده گی حکومت های صدر اسالم جای خود  نشد، 
مقتبس  شیوۀ  به  قدرت مدارانه  و  اشرافی  تشریفاِت  به  را 
از دربارهای فارس و روم داد و جشن نوروز هم چنان به 
آیین پُرطمطراق دربارها تبدیل شد. در ضمن حاکمیت های 
عرب اسالمی با استفاده از این موقعیت، جمع آوری مالیات 
را نیز در خراسان با جشن های نوروزی هم زمان ساختند 
عباسی  خلیفۀ  متوکل  حتا  کنند،  پُر  را  خود  خزانه های  تا 
از آن جهت که بهار با فصل جمع آوری حاصالت فاصله 
دارد، دستور داد جشن های نوروزی را به تأخیر بیندازند 
تا روستاییان هم زمان مالیاِت خود را بپردازند، هرچند این 
برای  نوروز  جشن  اما  نشد،  عملی  عباسی  خلیفۀ  فرمان 

مدتی با محدودیت روبه رو گردید.)10(
مراحل  سال،  هزاران  طی  نوروز  و جشن  نوروز  محاسبۀ 
که  است  نموده  سپری  را  زیادی  پیچ وخم های  و  دشوار 
از عقل انسان های عادی بسیار باال است. تا قبل از ایجاد 
تقویم جاللی در سال 46۷ تا 4۷1 هـ ق، محاسبۀ نوروز به 

این ترتیب بود که سال را به دوازده ماه سی روزه تقسیم 
می کردند که جمعًا 360 روز می شد، پنج روز باقی مانده را 
در پایان ماه عقرب یا حوت، به آن می افزودند که جمعًا 

36۵ روز می گردید.)11(
در زمان ملک شاه سلجوقی )46۵ تا 4۸۵ هـ ق( به دستور 
وی خواجه عبدالرحمن خازنی دانشمند بزرگ اسالمی و 
اخترشناس مروی، محاسبۀ قبلی را که روز اول فروردین 
مصادف با 1۲ ماه اسفند)حوت( 46۷ هـ ق می شد، هجده 
روز جلوتر برد، و ابتدای اعتدال بهاری اول فروردین قرار 

گرفت.)1۲(
هرچند تقویم هجری قمری زیاد دقیق نیست، اما به عنوان 
تقویم  اما  پذیرفته شده،  عربی  در کشورهای  دینی  تقویم 
خورشیدی به دلیل ثبات و دقِت آن در تعیین فصول سال، 
مورد استفادۀ بسیاری کشورهای فارسی زبان و اسالمی قرار 

دارد.)13(
در تقویم یزدگردی ]امپراتوری فاری[ به دلیل آن که کبیسه 
کردن رعایت نمی شد، عید نوروز همیشه با اول حمل و 
نقطۀ اعتدال ربیعی مصادف نمی گردید، بلکه مانند ماه های 
قمری در تمام فصول سال در گردش بود. اما متوکل خلیفۀ 
عباسی در ۲43 هـ ق و بعد معتضدباهلل در ۲۸۲ هـ ق برای 
این که نوروز را به موضع اصلی آن یعنی اعتدال اوِل حمل 
یزدگرد  زمان  از  و  شدند  کردن  کبیسه  محتاج  برگردانند، 
سوم تا زمان خودشان حساب نموده و کبیسه نموده، نوروز 
قرار  فروردین  اول  یا  اعتدال  یعنی  خود  اصلی  محل  در 

گرفت.)14(
هـ  سلجوقی)4۷1  ملک شاه  جالل الدین  سلطان  زمان  در 
ق( بازهم کبیسۀ اعمال شده، هجده روز را کبیسه کرده در 
نصف النهار آن روز آفتاب در اول درجۀ حمل )فروردین( 
»نوروز  را  )حوت(  اسفند  ماه  ختم  که  گرفت  قرار 

جمشیدی« می خوانند.
جشن نوروز در یک حوزۀ تمدنی بزرگ که اکثریت آن ها 
نیز  اکنون  و  برگزار می گردید  اسالمی هستند،  کشورهای 
جشن  دربارۀ  »صبح االعشا«  کتاب  در  می گردد.  برگزار 
از عیدهای مشهور   ...« نوروز در مصر چنین آمده است: 
قبتیان مصر، جشن نوروز بوده است. قبتیان، این جشن را 
به طور خاص با اسم و رسمش برگزار کردند و به شادمانی 
اکنون )۷91 هـ ق( است، در  تا  می پرداختند... آن چه که 

کشور مصر معمول بوده است.
در دورۀ خالفت عثمانی ترکیه از قرن 1۲ هجری قمری، 
جشن نوروز یک جشن رسمی در دربار عثمانی ها شناخته 
می شد. در زمان سلطان احمد سوم، جشن نوروز یکی از 
و  سوریه  عراق،  در  است.  بوده  معمول  عید  چهار  جملۀ 
سایر متصرفات عثمانی، جشن نوروز از توجه به دور نبود. 
در گاه نامه ها و تقویم های سوری و لبنانی در ستون وقایع 
رقم  نوروز  از  بعد  روز  یک  سلطانی«  نوروز  »جشن  ایام 

خورده است....
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حمله به هوتِل کابل سرینا و فرار ناظران بین المللی

طالب دشمن ما...
خواستند تا موضع خود را در قبال این گروه تروریستی 
گروه  علیه  تندی  معترضان شعارهای  این  سازد.  روشن 
»طالب دشمن  می دادند.  دولت سر  و  طالبان  تروریستی 
آرام  بمیرد، جهان  مگر  طالب  طالبیم؛  ما دشمن  ماست، 
دولت  رسول؛  و  دین  دشمن  مزدور،  طالب  ای  بگیرد؛ 
به  تا  نکردیم  انتخاب  ما  ندارد؛  آرام  ملت  بداند  باید 
غازی؛  نه  است  شهید  نه  ناراضی  برادر  برگردیم؛  عقب 
طالب انتحاری، فراری فراری؛ رییس کل قوا با مایی یا 
با طالب ها؛ رییس جمهور ببیند مگر عبرت بگیرد؛ طالب 
دشمن  دون صفت  طالبان  نداری؛  جا  دین  در  انتحاری 

انسانیت« از جمله ی شعارهای معترضان بود.
خود  شعارهای  در  را  طالبان  معترضان  این  هم چنین 
این  که  می گویند  کرده  خطاب  وحشی«  »تروریستان 
معترضان  ندارد.  رحم  کودکان  به  حتا  تروریستی  گروه 

از  کرده  توصیف  قرآن  با  را دشمنی  طالبان  کودک کشی 
سیاست های دولت در قبال گروه تروریستی طالبان انتقاد 
که  می نویسند  خود  شعارهای  از  یکی  در  آنان  کردند. 
التماس به دشمن خیانت به حق مردم است. هم چنین این 
معترضان دولت را به حمایت از گروه تروریستی طالبان 
طالبان  از  بدتر  را  تروریستان  این  حامیان  و  کرده  متهم 
از سیاست  آنان می گفتند: »طالبان ارگ نشین  خوانده اند. 

پس شوید«.
گروه  رهبر  عمر  مال  از  عکس هایی  گردهمایی  این  در 
سرینا  هوتل  مقابل  کتاره های  در  نیز  طالبان  تروریستی 
نصب و باالی آن خط چلیپا کشیده شده بود. معترضان بر 

ایستادگی در برابر گروه تروریستی طالبان تاکید کردند.
از  هدف  مشترک،  اعالمیه   یک  صدور  با  معترضان    
گردهمایی و اعتراض خود را هم صدایی با تمام قربانیان 
»این جا جمع شده ایم  تروریزم در کشور خوانده گفتند: 

تا فریاد بلند شیون قربانیان ترور در شمال، جنوب غرب، 
آیینه سوگواری هزاران خانواده ای  باشیم.  شرق و مرکز 
و  است  گرفته  را  عزیزان شان  جان  تروریزم  که  باشیم 
همدردی کنیم با تمام هم وطنان مان در همه ی افغانستان.« 
»حمالت  می افزایند:  خود  اعالمیه  در  هم چنین  آنان 
تروریستی به اهداف غیرنظامی و ملکی از جمله حمالت 
پی  در پی اخیر به جالل  آباد، فاریاب و هوتل کابل سرینا 
از  نشانه یی  بی گناه،  کودکان  و  مردان  زنان،  عام  قتل  و 
انسانیت  و  صلح  دشمنان  و  طالبان  بی رحمی  و  زبونی 
فرهنگ  و  ترور  تفکر  تا  شده ایم  جمع  این جا  ما  است. 
برای  شهروندی مان  موضع  از  و  کنیم  تقبیح  را  حذف 
احقاق ارزش های انسانی و مصوونیت جانی و روانی مان 

دفاع کنیم.«
همچنان، معترضان از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
خواستند تا موضع گیری روشنی در برابر گروه تروریستی 

خطوط  آینده  حکومت  هم چنین  و  باشند  داشته  طالبان 
این  باشد.  داشته  تروریستان  برابر  در  را  خود  سرخ 
تروریستان  برابر  در  خود  اعتراضات  ادامۀ  به  معترضان 
طالب تأکید کرده گفتند، ضمن تقبیح کشتار غیرنظامیان 
در  که  می کنیم  اعالم  طالبان  غیرانسانی  خشونت های  و 
مقابله با طالبان و تفکر طالبانی شانه به شانه مردم خویش 
تا شکست کامل تمام حلقات تندرو و خشونت  پرور به 
اعتراضات شهروندی و مدنی خویش خواهیم ایستاد و 

ادامه خواهیم داد.
که  اش  خانواده  و  سردار  احمد  خوانی  فاتحه  مراسم 
با  دیروز  شدند  کشته  سرینا  هوتل  بر  طالبان  حملۀ  در 
حضور فعاالن رسانه یی، نهادهای جامعه مدنی، بسته گان 

و شهروندان کابل، برگزار گردید. 
خبرنگار  صفت  به  فرانسه  خبرگزاری  در  احمد  سردار 

کار می کرد.

منوچهر
حملۀ مسلحانه به هوتل کابل سرینا، رویداد وحشتناکی 
تکان  را  افغانستان  خبرنگاری  جامعۀ  پشت  که  بود 
رسمی شان  اعالمیۀ  در  افغانستان  امنیتی  مقامات  داد. 
کشورهای  استخبارات  کار  حمله،  این  که  گفته اند 
است.  بوده  پاکستان  خاص،  صورت  به  و  همسایه، 
زیرا جست وجوها نشان داده اند که یکی از شهروندان 
از  بوده و  این هوتل ساکن  قبل در  پاکستان، چندی 
است.  کرده  تصویربرداری  کابل سرینا  دهلیزهای 
به هوتل  نیز گفته اند که حمله  در عین حال، طالبان 
و  نوجوان  با چهار  تنها  و  بوده  آنان  کار  کابل سرینا، 
سامان  را  هولناک  جنایت  این  کمری،  اسلحۀ  شش 

داده اند.
هوتل  بر  حمله  چه گونه گِی  هیاهوی  در  که  آن چه 
که  چیزی  بود؛  مسأله  چرایی  ماند،  پنهان  کابل سرینا 
این  دلیل  اکثراً  کارشناسان  شد.  پرداخته  آن  به  کمتر 
تفکر  به  نیز  و  کردند  عنوان  ارعاب  ایجاد  را  حمله 
جنایت بارِ طالبان که تنها و تنها به هدف کشتار غیر 
نظامیان حمله می کنند، اشاره نمودند. اما یک نکته که 
از دیده ها پنهان ماند و کمتر توجه به آن صورت گرفت 
این بود که یکی از کشته شده گان هوتل کابل سرینا، 
یک ناظر خارجی انتخابات بود. گزارش ها می رسانند 
که در پی کشته شدن این ناظر، شمار زیادی از ناظران 
بین المللِی انتخابات که به کابل آمده بودند، افغانستان 

را ترک گفته اند. 
مقاماِت  یافته های  که  می رساند  رویداد  این  تحلیل 
این  گفته اند  که  آن جا  تا  اما  است  درست  افغانستان 
کار یک عمِل استخباراتی است. زیرا به نظر می رسد 
که حمله به هوتل کابل سرینا به هدف کشتن ناظران 
چنین  انجام  و  بوده  شده  طراحی  انتخابات  خارجِی 
حمله یی، تنها با یک برنامه ریزی استخباراتی می تواند 
زیست  مکان  دادِن  تشخیص  از  مثاًل  پذیرد؛  صورت 
کشتن  و  اسلحه  جاسازی  تا  گرفته  انتخابات  ناظراِن 

منظم افراد در داخل هوتل.

باشد.  نمی تواند  پاکستان  تنها  کشتار  این  عامالن  اما 
ریاست  انتخابات  می خواهد  که  نیست  پاکستان  تنها 
جمهوری و شوراهای والیتی افغانستان برگزار نگردد. 
گروه های تروریستِی طالبان و حزب اسالمی  حکمتیار 

و... نیز در این ردیف قرار می گیرند.
دسِت  که  می دهد  نشان  دقت  اندکی  همه،  این  با   
را  انتخابات  می خواستند  اگر  نام برده  گروه های  کم 
سبوتاژ کنند، باید روی برنامه های ارعاب آورتری در 
انتخابات کار می کردند؛ نظیر حمله به کمیسیون های 
انتخاباتی، یا یورش به جریان رای دهی مردم در روز 
به  و...،  انتخاباتی  سایت های  همین گونه  و  انتخابات 
و  منطقه  کشورهای  استخبارات  این که  دیگر  عبارت 
گروه های تروریستی به ساده گی می توانستند با هزینۀ 
کم و جنجال کم تر، به پخش ارعاب و سبوتاژکردن 
پروسۀ انتخابات بپردازند. اما کشتن ناظران انتخابات 
حکایت دیگری را به ما تلقین می کند. از آن جایی که 
نقش ناظران بین المللی در انتخابات، به غیر از تأمین 
و تضمین شفافیت انتخابات نیست؛ باید دید که چه 
انتخابات  بین المللی در  ناظران  از عدم حضور  کسی 

سود می برد؟
پاسخ به این سوال سخت است؛ اما واضح است که 
تمام گروه های درگیر در انتخاباِت افغانستان به نحوی 

به ناظران بین المللی اهمیت قایل اند؛ اما آقای کرزی 
حضور ناظران خارجی را دال بر مداخله آنان در امور 
انتخابات قلم داد کرده است. دسِت کم حکومت که 
بارها خود آقای کرزی ناظران بین المللی را به دخالت 
در انتخابات متهم کرده و در کل، با تمام جامعۀ جهانی 

مشکِل واضح دارد.
با  هایی  گروه  ممکن  که  گفت  می شود  رو  این  از   
استفاده از این فرصت، زمینه یی را برای شکار دلخواه 
راه  را  برنامه  این  و  باشند  دیده  مساعد  شان  خود 

اندازی کرده اند.
هوتل  توطیۀ  که  طرفی  هر  یا  و  گروه  هر  بنابراین، 
ناظران  حذف  جز  مرادی  باشد،  چیده  را  کابل سرینا 
انتخاباتی از صحنه را نداشته است. چنان که در پیوند 
به این حمله بخشی از ناظران بین المللی افغانستان را 
ترک گفته اند و بخش دیگری هم مورد چانه زنی قرار 
دارند که بمانند و یا بروند. با این حال، رعب ایجادشده 
را در  بین المللی  ناظر جدید  پای هیچ  این بستر،  در 
انتخابات پیِش رو به افغانستان نخواهد کشانید و این 
وضعیت به یقین روی روند انتخابات تأثیر به سزایی 
خواهد داشت. و اما نکتۀ پایانی این که، انتخابات 16 
عدم حضور  از  که  داد  خواهد  نشان  به زودی  حمل 

ناظران بین المللی چه کسی سود خواهد برد؟
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جشن جهانی نوروز در...
برگزار  پغمان  قصر  در  )پنجشنبه هفت حمل(  روز 
جمهوری  ریاست  ارگ  در  بلکه  شد،  نخواهد 

افغانستان برگزار می شود.
او می گوید که حدود نود در صد کار ساخت پروژه 
قصر پغمان، تکمیل شده است اما به شکل اساسی 

آماده میزبانی جشن جهانی نوروز نیست.
نوروز  جهانی  جشن  از  تجلیل  پروژه  ساخت  کار 
سال 1393 در ولسوالی پغمان والیت کابل در 1۲ 
جوزا سال گذشته )139۲( آغاز شد و محوطه این 

پروژه 364 جریب زمین را در بر گرفته است.
قصر  تاریخی،  آبدات  بازسازی  شامل  این  پروژه 
پغمان، باغ  های اطراف آن و اعمار ساختمان ویژه 

برای برگزاری جشن جهانی نوروز است.
بودجه این پروژه 1۵ میلیون دالر است که در طول 
افغانستان پرداخت  مالیه  از سوی وزارت  ماه  هفت 

شده است.
داراالنشای  رییس  احمدی  آغا  گل  حال،  این  با 
نوروز  جهانی  جشن  برگزاری  دولتی  کمیسیون 
برای  زیادی  های  کاری  که  گوید  می  افغانستان 

تکمیل قصر پغمان باقی مانده است.
او می گوید که تالش های زیادی در زمینه تکمیل 
باران  ریزش  اما  داشت  جریان  قصر  این  ساخت 

تکمیل کردن این پروژه شد.
حضور هفتصد مهمان داخلی و خارجی

برگزاری جشن  دولتی  کمیسیون  داراالنشای  رییس 
جهانی نوروز می گوید که در جشن جهانی نوروز 
به میزبانی افغانستان، حدود هفتصد مهمان داخلی و 

خارجی اشتراک خواهند داشت.
و  سفیران  حضور  با  جشن  این  که  گوید  می  او 
ترکیه،  آذربایجان،  ایران،  کشورهای  های  دیپلمات 
قزاقستان،  ازبکستان،  تاجیکستان،  ترکمنستان، 

قرقیزستان، پاکستان و عراق برگزار می شود.
از سویی هم شماری از چهره های سیاسی و فرهنگی 
نیز از ایجاد چنین محافلی ابراز خرسندی کرده و می 
و  دوستی  تحکیم  برای  ها،  برنامه  چنین  که  گویند 

روابط میان کشورهای آسیای میانه مفید است.
است  بزرگ  های  جشن  از  نوروز  باستانی  جشن 
خصوص  به  مختلف  کشورهای  در  ساله  همه  که 
کشورهای فارسی زبان و حوزه ُآسیای میانه برگزار 

می شود.
حدود سه روز به جشن نوروز باقی مانده است

جشن جهانی نوروز سال های گذشته در کشورهای 
تاجیکستان و ترکمنستان برگزار شد.

رییس جمهور کرزی نیز که سال گذشته در مراسم 
جشن جهانی نوروز در ترکمنستان شرکت کرده بود 
از سران کشورهای حوزه نوروز دعوت کرد تا مراسم 
تجلیل از نوروز سال 1393در افغانستان برگزار شود.
جمهور  رییس  یازده  میزبان  افغانستان  امسال 
کشورهای همسایه در تجلیل از جشن جهانی نوروز 

است.
قرار است این جشن در روز پنج شنبه آینده در ارگ 

ریاست جمهوری برگزار شود.
وزارت امور داخله کشور گفته است که برای تجلیل 
شدید  تدابیر  افغانستان  در  نوروز  جهانی  جشن  از 
امنیتی روی دست گرفته شده است، مقام های این 
این  روی  فرار  امنیتی  تهدید  که  گویند  می  وزارت 

برنامه وجود ندارد.

نوروِز 93 گرامی...
شمول  به  تن  هزاران  شرکت  با  شریف  مزار  شهر 
مقام های محلی، شماری از اعضای کابینه، دیپلومات ها 

و مهمان های خارجی برگزار گردیده بود. 
عطا محمد نور، والی بلخ در مراسم برافراشتن جهنده 
ارگان های  سالۀ  یک  دست آوردهای  بیان  سخی ضمن 
محلی این والیت ودست آوردها در زمینه های مختلف 
وپیشرفت هایی که درعرصۀ نوسازی وبازسازی در بلخ 
نیز   ۲014 ازسال  پس  چالش های  به  گرفته،  صورت 

اشاره کرد. 
والی بلخ گفت، اگر رهبران دچار فزون خواهی و خود 
افغانستان  نیاندیشند،  بینی شوند وتدابیر الزم را  بزرگ 

به بحران می رود.
استاد عطامحمد نور در ادامۀ سخنانش گفت: »نگرانی های 
وجود دارد که ممکن است وضعیت در یک سالی که 
به وخامت  مانده،  باقی  المللی  بین  نیروهای  به خروج 
موثر  رهبران وشخصیت های  اگر  می گویم  من  بگراید. 
افغانی اوضاع را به شکل درست مدیریت نکنند و دچار 
نیروهای  خروج  از  قبل  اوضاع  گردند،  خواهی  افزون 

بین المللی به بحران می رود.«
کشور  در  صلح  پروسۀ  از  افزود،  هم چنان  بلخ  والی 
حمایت می کنیم، اما رهبری این پروسه باید به دست 

افغانستانی ها باشد وتوسط آن ها پیش برده شود. 
در  وفرهنگ  اطالعات  وزیر  رهین،  داکتر سید مخدوم 
این مراسم گفت:«نوروز در دوره های مختلف تحفه یی 
بود از جانب ملِت ما به ملت های دور برما، تا جایی که 
افریقا هم رسید وتاحدی که در  تا شمال  آوازۀ نوروز 
مقر خالفت اسالمی دربغداد نیز به نوروز می پرداختند«.
اشتراک کنندگانی که از والیات مختلف افغانستان برای 
شرکت در این مراسم به شهر مزار شریف آمده بودند، 
میکردند.  رضایت  و  خوشی  ابراز  امنیتی  شرایط  از 
از  گرامی داشت  مراسم  در  این والیت  امنیتی  نیروهای 

جشن نوروز تدابیر جدی اتخاذ کرده بودند.
 یک باشنده  از اشتراک کنندگانگفت: »نیروهای امنیتی 
این والیت تدابیر امنیتی خوبی گرفته اند،امنیت خوب 
تمام  روزی  که  آرزومی کنم  خداوند  از  است،  تأمین 

افغانستان امنیت تأمین گردد«.
که  وپیشرفت هایی  تغییرات  از  مهمانان  این  از  شماری 
به  نسبت  که  می کردند  یاد  گرفته  شهر صورت  دراین 
تغییرات  شریف  مزار  در  شهر  سیمای  قبل  سال های 
سایر  در  که  می بردند  آرزو  آن ها  است.  داشته  مثبتی 
زمینه  تا  شود،  بهتر  امنیتی  وضعیت  افغانستان  والیات 

پیشرفت مساعد گردد.
تدابیر امنیتی

مراسم تجلیل از جشن نوروز ام سال تحت تدابیر شدید 

گفتۀ  به  گرفت.  صورت  مزارشریف  شهر  در  امنیتی 
تامین  برای  امنیتی  نیروهای  از  تن   613۵ مسووالن، 
امنیت این جشن در راه ها، شاهراه ها و کوچه های شهر 
این والیت  مقام های  بودند.  توظیف شده  از چند روز 
می گویند که تأمین امنیت جشن نوروز را به طور کامل 
نیروهای نظامی کشور انجام داده اند و نیروهای خارجی 

صرفًا گشت های هوایی را اجرا کرده اند.
نیروهای امنیتی که در ده حلقه کمربندی شهر توظیف 
شهر  به  دخول  اجازه  را  نقلیه  وسایط  بودند  شده 
اجازه حمل سالح  مقامی  هیچ  به  وهم چنان  نمی دادند 

به داخل شهر داده نمی شد.
جشن نوروز وبه ادامۀ آن میلۀ گل سرخ در مزار شریف 

مدت چهل روز ادامه می یابد. 
از  زیادی  شمار  در  ساله  همه  نوروز  جهانی  از جشن 
آن  در  که  می آید  عمل  به  گرامی داشت  کشور  والیات 

مردم به شور و خوشی می پردازند. 
افرادو  از  شماری  بدین سو  سال  چند  از  این،  کنار  در 
آدرس های به ظاهر دینی در ضدیت با نوروز برخاسته و 
این جشن باستانی و طبیعی را تحریم می کنند اما ام سال 
عالمان  و  امامان  مال  از  پسین شماری  در چند سال  و 
با نوروز را  از نوروز پرداخته و ضدیت  دینی به دفاع 

یک حرکت سیاسی می خوانند.



انفجار در یک رادیوی محلی 
در ننگرهار
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یک انفجار امروز حوالی ساعت شش صبح 
در استدیوی رادیوی محلی قلم در ولسوالی 
که  گرفت  صورت  ننگرهار  والیت  کامه 
درنتیجه آن ساختمان این رادیو کامال تخریب 

گردیده است.
ننگرهار  والی  سخنگوی  احمدضیاعبدالزی 
به گفته است انفجار از اثر مواد انفجاریه که 
از قبل در داخل استدیو رادیو جاسازی شده 
بود رخ داده و ساختمان انرا به کلی تخریب 

نموده است.
به  رویداد  این  در  مي گوید  والی  سخنگوی 
جانی  خسارات  گونه  هیچ  رادیو  کارمندان 

وارد نگردیده است.
محل  به  پولیس  کرد  عالوه  عبدالزی  آقای 
اغاز  را  خود  تحقیقات  و  رسیده  رویداد 
نموده، اما تا حال کسی را به اتهام این رویداد 

بازداشت نکرده است.
و  افغانستان  دشمنان  کار  را  انفجار  این  وی 

رسانه ها خواند.
در همین حال انعام اهلل میاخیل مدیر مسوول 
رادیو قلم می گوید که از اثر این انفجار همه 
بین  از  کامل  گونه  به  رادیو  تخنیکی  وسایل 

رفته است.
متهم  را  این رویداد کسی  به  ارتباط  وی در 
نکرد و گفت نمیداند که چه کسی این مواد 

را در داخل استدیو گذاشته است.
به گفته میاخیل هنگام وقوع رویداد کارمندان 

آنهادر داخل استدیو حضور نداشتند.
آقای میاخیل افزود که هدف قرار دادن رادیو 
نگرانیهای جدی را برایشان خلق نموده است.
تا  نشرات  آغاز  از  رادیو  این  که  گفت  وی 
دینی،  موازین  خالف  یی  برنامه  هیچ  حال 

فرهنگی و اجتماعی نداشته است و این رادیو 
برای باشنده گان منطقه شکل یک اموزشگاه 

را داشت.
ویا  فرد  حال  تا  را  د  رویدا  این  مسوولیت 

گروهی به عهده نگرفته است.
در  گذشته  شنبه  پنج  که  است  درحالی  این 
اثر حمالت مهاجمان انتحاری بر حوزه اول 
امنیتی در شهر جالل آباد ساختمان و ارشیف 
رادیو تلویزیون ملی نیز کاماًل تخریب گردیده 

و آرشیف این نهاد کامال از بین رفته است .
سرینا  کابل  هوتل  به  حمله  در  حالیکه  در   
یک خبر نگار افغان همراه با سه عضو فامیل 
اش کشته شدند، نهاد های دفاع از رسانه ها 
اظهار  رسانه  مقابل  در  خشونتها  افزایش  از 
سال  آغاز  از  که  میگویند  و  نموده  نگرانی 
جاری خشونتها در مقابل خبرنگاران افزایش 

یافته است .
 از آغاز سال میالدی تا حال به تعداد چهار 
خبرنگار به شمول یک خبرنگار خارجی در 

افغانستان کشته شده است .
 

دیده بان رسانه ها )نی( میگوید از آغاز سال 
خشونت  مورد   1۷ حال  تا  میالدی  جاری 
برابر خبرنگاران صورت گرفته است که  در 
بیشتر آن از سوی مقامهای دولتی بوده است.

 
در واکنش با چنین اعمال در برابر مطبوعات، 
یک  صدور  با  ها  رسانه  از  دفاع  نهادهای 
هفته  دو  تا  که  نمودند  اعالم  یی  نامه  قطعه 
دیگر هیچ گزارشی طالبان مسلح را نشر نمی 

نمایند. 

شکست سنگین آرسنال در هزارمین بازی با مربیگری آرسن ونگر

تاتنهام در دقیقه  ناتن، مدافع  اشتباه کایل 
19 به جی رودریگوئز فرصت داد که گل 
ثبت  به  ساوتهمتون  برای  را  بازی  اول 

برساند.
در دقیقه ۲۸ ادم الالن گل دوم تیم مهمان 
شمال  برای  را  کار  و  رساند  ثمر  به  را 

لندنی ها سخت کرد.
اریکسون،  کریستیان   31 دقیقه  در  اما 
کردن  باز  با  تاتنهام  دانمارکی  هافبک 
تیمش  به  را  امید  ساوتهمتون  دروازه 

برگرداند.
نفع  به   1-۲ نتیجه  با  بازی  اول  نیمه 

ساوتهمتون به پایان رسید.
نیمه دوم بازی با تغییر در تیم سفیدپوش 

از شروع  بیشتر  شروع شد. 4۵ثانیه 
نیمه دوم نگذشته بود که اریکسون 
گل  سولدادو،  روبرتو  همکاری  با 
دوم تاتنهام را به ثمر رساند و نتیجه 

را به تساوی کشاند.
تغییر  برای  تیم  دو  تالش  با  بازی 
داشت  ادامه  آخر  تا  مساوی  نتیجه 
تا اینکه گیلوی سیورسون در دقیقه 
وارد  را  تاتنهام  پیروزی  گل   ،9۲

دروازه کرد.
تاتنهام با ۵6 امتیاز از 31 بازی، در جایگاه 
امید  امروز  نتیجه  است.  جدول  پنجم 
آورد  وجود  به  تیم  این  برای  دوباره ای 
که بتواند به جمع چهار تیم باالی جدول 
برگردد و جواز حضور در لیگ قهرمانان 

اروپا را به دست آورد.
این در حالی است که رقابت با آرسنال، 
در  کار سختی است.  تیم چهارم جدول، 
بازی  یک  انجام  با  آرسنال  حاضر،  حال 
کمتر از تاتنهام، 6 امتیاز بیشتر از این تیم 

دارد.
ساوتهمتون بعد از این رقابت، با 4۵ امتیاز 

از 31 بازی، در رده 9 جدول نشست.

هزارمین بازی آرسنال با مربیگری آرسن ونگر با شکستی سنگین در 
امروز در خانه چلسی  توپچی ها  بریج رقم خورد. دروازه  استمفورد 
شش مرتبه باز شد در حالیکه سد دفاعی چلسی اجازه ثبت گل را به 

سرخ پوشان آرسنال نداد.
آرسنال امروز در حالی به زمین چلسی، صدر نشین لیگ، قدم گذاشت 
که با یک بازی کمتر، با چهار امتیاز اختالف در رده سوم جدول جا 

داشت.
شاگردان ونگر بازی را با انرژی و مثبت شروع کردند و در دقیقه دو 
بازی موفق شدند فرصت گلزنی را فراهم کنند؛ پاس چمبرلین به ژیرو 
با واکنش دفاع  با پای چپ او از خارج محوطه جریمه که  و ضربه 

چلسی به گل تبدیل نشد.
اما دروازه آرسنال خیلی زودتر از آنچه انتظار می رفت باز شد. ساموئل 
اتوئو در دقیقه ۵ بازی از سمت راست دروازه توپ را در کنج سمت 

چپ دروازه آرسنال جا داد.
دو دقیقه بعد در حالیکه هنوز سرخ پوشان شمال لندن از شوک گل 
اول خارج نشده بودند، آندره شوله در موقعیتی مشابه گل قبلی، برای 

دومین بار دروازه میهمان را باز کرد.
در ادامه توپ با برنامه بین آبی پوشان رد و بدل می شد و روند بازی 

حکایت از آشفتگی و بی برنامگی تیم مهمان داشت.
در  سعی  آرسنال  دفاع  حالیکه  در  دیگر  خطرناک  موقعیت  یک  در 
حفاظت از دروازه را دارد تورس توپ را به آزار می رساند و او هم از 
میانه محوطه جریمه توپ را با اختالف کمی از سمت راست دروازه 

به خارج زمین می فرستد.
اما در مقابل ضربه آزار، چمبرلین با شیرجه به سمت توپ دستش را 
برای دفاع از دروازه دراز کرد. این حرکت موقعیت پنالتی را نصیب 
چلسی کرد. اما داور در یک تصمیم اشتباه کارت قرمز را به گیبز داد.
ضربه پنالتی چلسی را آزار با پای چپ در قلب دروازه آرسنال نشاند.
بازی با حمله مکرر چلسی ادامه پیدا کرد، تا اینکه در دقیقه 4۲ بازی، 

اسکار پاس تورس را تبدیل به گل چهارم چلسی کرد.
تنها یکبار فرصت  از بازی  باقی مانده  سرخ پوشان آرسنال در زمان 

گلزنی پیدا کردند که با واکنش دروازه بان چلسی بی ثمر ماند.
نیمه دوم این رقابت تغییری در روش بازی دو تیم دیده نشد. چلسی با 
این که چهار گل جلو بود اما همچنان جنگنده و با برنامه بازی می کرد. 
آرسنال هم با همه نیازی که به سه امتیاز این بازی داشت پراکنده و 

بی برنامه به نظر می رسید.
حاصل این نیمه گل دقیقه 66 اسکار بود که از خارج محوطه جریمه 

در گوشه سمت راست دروازه آرسنال نشست.
تنها چهار دقیقه بعد از گل پنجم، محمد صالح، از میانه محوطه جریمه 
آرسنال گل ششم را برای چلسی زد تا نه  تنها سه امتیاز پیروزی به 
تیمش برسد که تفاضل گل را هم برای صدرنشین لیگ بهبود ببخشد.
پس از برد منچستر سیتی در برابر فوالم، آرسنال در رده چهارم جدول 
قرار گرفت. چلسی با برد امروز، از مجموع 30 بازی 66 امتیازی شد 

و در صدر ماند.
بود.  خواهد  سوانزی  مقابل  آینده  سه شنبه  روز  آرسنال،  بعدی  بازی 
چلسی هم شنبه آینده در کریستال پاالس مقابل این تیم بازی خواهد 

کرد.

امید تاتنهام برای حضور در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا زنده شد

ورزش

مهم ترین بخِش طرح اجندای...
به حتم دچار مشکل  این  منظر  از  نیستند و  برای حکومت داری  و موفق 
دارند  نیاز  به ساختاری  نامزدان  این  از  کدام  این لحاظ هر  از  می شوند. 
که در آن  مشارکت ملی به معنای واقعی آن ـ نه به معنای مشارکتی که 
یابد.  تحقق  ـ  گرفت  کرزی شکل  آقای  سیزده سال حکومت داری  در 
در مشارکت ملی به معنای واقعی آن، ضمن آن که اصِل شایسته ساالری 

لحاظ می شود، همۀ اقوام و گروه ها خود را در آینۀ آن دیده می توانند. 
مسلمًا ما زمانی می توانیم بحران های جاری در کشور را مهار کنیم که 
در برایند انتخابات پیش رو، به یک حکومت وحدت ملی دست یابیم. 
خوش بختانه کنفرانس اجندای ملی توانسته سندی را با اشتراک اکثریِت 
نامزدان به امضا برساند که در آن بر ضرورِت تشکیل حکومت وحدت 
ملی در فرایند انتخابات توافق شده است. از سوِی دیگر نباید فراموش 
کرد که سالمت انتخابات نیز یک امِر بسیار مهم است که این مورد نیز 

باید مورد توجه همۀ نامزدان و جناح های انتخاباتی قرار داشته باشد.

به  انتخابات  گذارِ  برای  ریاست جمهوری،  انتخابات  مطرِح  نامزدان 
مرحلۀ ثبات چه راهکارهایی باید در پیش گیرند؟

در  ثبات  به  نیاز  افغانستان  شهرونداِن  عنوان  به  انتخابات  نامزداِن  همۀ 
آیندۀ  سیاسی  ساختارهای  و  کنند  حکومت  بتوانند  تا  دارند  افغانستان 
افغانستان را شکل دهند. از این لحاظ، آن ها ناگزیر هستند که باالخره به 
یک تفاهم و توافق برسند تا راه را برای حکومت دارِی سالم باز کنند. 
چنان که پیشتر هم گفتم، این حکومت داری سالم به تنهایی میسر نمی شود 
و هیچ نامزدی نمی تواند نمایندۀ مشارکِت همۀ اقوام از لحاظ سیاسی و 
قومی باشد. نامزدان ناگزیر هستند که به حکومت وحدِت ملی متوسل 
تفاهم سیاسی  به یک همگرایی، اصالحات و  افغانستان  تا مردم  شوند 
چنین  یک  به  نهایت  در  افغانستان  که  است  این  من  تصور  آیند.  نایل 
دیدگاهی نیاز دارد و این دیدگاه در محور برنامۀ اجندای ملی و کنفرانس 

اجندای ملی، می تواند یک گزینۀ برتر برای نجات افغانستان باشد.
ما در افغانستان نیاز به یک نهاد ملی داریم تا این نهاد بتواند مشارکت 
اقوام و گروه های سیاسی را نظر به شایسته گِی آن ها تضمین کند و این 
نهاد ملی باید از یک مرجع واالی قدرت آب بخورد؛ زیرا فقط از این 
رهگذر می تواند با موفقیِت تمام کار کند. همین نهاد ریاست جمهوری یی 
با روش های مدرن می تواند  یاد شده،  آن  از  ملی  اجندای  که در طرح 
این  و  کند  تأمین  را  سیاسی  مشارکت  می تواند  نهاد  این  باشد.  موفق 
تا  را  افغانستان  بحرانِی  وضعیت  می تواند  یقینًا  نیز  سیاسی  مشارکت 

اندازه یی تضمین و اداره  نماید.

دولت وحدت ملی که از آدرس کنفرانس اجندای ملی مطرح شده، 
در شرایط کنونی از چه اهمیتی برخوردار است؟

دارد.  قرار  تاریخی  حساِس  بسیار  وضعیت  یک  در  افغانستان  امروز 
به زودی ما شاهد انتقال قدرِت سیاسی از یک شخص به شخص دیگر 
خواهیم بود. بدون شک این انتقال در کشوری مثل افغانستان، عاری از 
بحران و چالش نیست. از این لحاظ اهمیت دولِت وحدت ملی به نظِر 
من این است که افغانستان می تواند یک نظامِ موفق را در فرایند انتخابات 
افغانستان حداقل می تواند  از سوی دیگر  کند، و  باشد و تجربه  شاهد 
ثبات سیاسِی خود را حفظ کند و پس از سیزده سال هم چنان به حیاِت 
ما  این گونه  نماید.  را حفظ  دموکراتیک  ساختارهای  و  دهد  ادامه  خود 

اما اگر خدای  می توانیم از بازگشت به گذشتۀ تاریک جلوگیری کنیم. 
ندانم کاری و غفلت، یک  بار دیگر به وضعیت گذشته  اثر  بر  نخواسته 
و  تجزیه  خطر  و  جنگ  بی ثباتی،  از  را  ما  کسی  هیچ  دیگر  برگردیم، 

فروپاشی نجات داده نخواهد توانست.

جایگاه نخبه گان در ساختار دولت از چه اهمیتی برخوردار است؟
به باور من، من نامزداِن بسیار مطرِح انتخابات به عنوان چهره های مطرح 
و نخبۀ افغانستان می توانند حکومت وحدت ملی را در فرایند و هم چنین 
و  افغانستان  می توانند  که  هستند  آن ها  دهند.  شکل  انتخابات  از  پس 
مردمش را به سمت همگرایی و ثباِت پایدار سوق دهند. هم چنین، ما 
نمی توانیم نقش بزرگان قومی و احزاب قومی در کشور را نادیده بگیریم. 
جامعۀ سنتی افغانستان در محور قوم و تبار در حرکت است. اما حکومت 
وحدت ملی می تواند به تدریج جامعه را از محور قوم و تبار خارج سازد 
و زمینۀ بروز شخصیت های ملی و افغانستان شمول را فراهم سازد. تنها 
با تحقق چنین امری ست که می توانیم انتظار آمدِن ثبات پایدار را داشته 

باشیم.

ثابت شده است که بیشتر مشکالِت افغانستان در سیزده سال گذشته 
ناشی از تصمیم گیری های انفرادی در حکومت  بوده است. چه گونه 

می توان در حکومت آینده به تصمیم گیری مشترک رسید؟
ساختارهایی که حاال در حکومت وجود دارند و آن گونه که در قانون 
یک  دست  در  که  قدرتی  شوند.  تعدیل  باید  است،  شده   پیش بینی  نیز 
شخص قرار گرفته بود، باید تقسیم شود. زمانی که قدرت تقسیم شد، 
این  در  شک  بدون  می رود.  میان  از  نیز  تک محوری  و  انحصارطلبی 
صورت ما می توانیم شاهد پیشرفِت کشور و تبارزِ چهره ها و استعدادهای 
جدید باشیم. اگر ما این تقسیم قدرت را در بیرون از شهرها در دهات 
و ساحات دور افتاده تطبیق کنیم، یقینًا شمار زیادی از استعدادها بروز 
شوند.  تمام  مفید  بسیار  می توانند  ما  فقیِر  جامعۀ  برای  که  کرد  خواهد 
نیاز دارد تا همگام با  افغانستان به تجربه های نو و مدرِن بیشتر  مسلمًا 

جهان حرکت کند و از تجربه های ناکامِ گذشتۀ خویش عبور نماید.

شما پیشتر از طرح نهاد ریاست جمهوری در اجندای ملی یاد کردید، 
بگویید اهمیِت این نهاد در اتخاذ تصمیم های مشترک چیست؟

نهاد  ساختن  ملی،  وحدت  دولت  و  ملی  اجندای  طرح  بخِش  مهم ترین 
و  مدیریت  درست  بخش  این  که  صورتی  در  است.  ریاست جمهوری 
سر  پشت  را  افغانستان  مشکالت  از  توجهی  قابِل  بخش  شود،  مهندسی 
این  تا زمانی که  اساسی و  قانون  بر اساس داشته های  خواهیم گذاشت. 
باشیم و  نهاد ریاست جمهوری را داشته  قانون تعدیل شود، ما می توانیم 
حتا  و  مدنی  جامعۀ  گروه ها،  اقوام،  سیاسی  مشارکت  می تواند  نهاد  این 
در  مشارکت  این  اگر  باشد.  داشته  خود  در  را  مطرح  نامزداِن  از  بعضی 
را  احتمالی  بحران های  تمام  مدیریت شود،  کاماًل همگرایانه  فضای  یک 

می تواند مهار کنـد.
می تواند  ریاست جمهوری  نهاد  و  قدرت  مجرای  از  سیاسی  گفتمان های 
پی گیری شود و تصمیم هایی که اتخاذ می گردد، می تواند موفقانه و به سود 
همۀ افغانستانی ها اجرا شود. باید توجه تمامِ گروه ها و چهره های سیاسی 
متوجه این نهاد باشد تا این نهاد به موفقیت برسد و ما شاهد دستاوردهای 
از مشکالتی  نهاد حالِل شمار زیادی  این  باشیم. بدون شک،  فراواِن آن 

خواهد بود که تا حال افغانستان موفق به حِل آن ها نشده است.
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عاملینو  د  او  زیاتېدو  تاوتریخوايل  د  وړاندې  پر  د خربیاالنو 

ته  کارکوونکیو  رسنیو  د  او  خربیاالنو  یې  کېدو  محاکمه  نه 

اندېښنې را والړې کړي دي.

الوځول  مبونو  به  راډیو  یوه  کې  ننګرهار  په  کې  پېښه  تازه  په 

کامې  په  ننګرهار  د  چې  نومېده  قلم  راډیو  دغه  ده.  شوې 

ولسوالۍ کې یې فعالیت کاوه.

د قلم راډیو مسوولین وايي، ناپېژانده وسله والو د دوشنبې په 

شپه د دې راډيو د ودانۍ په څو برخو کې ماينونه ځاى پر ځاى 

کړي وو او بيا يې ورته چاودنه ورکړې ده.

د هغوی په خربه، په پېښه کې ټوله ودانۍ ړنګه شوې، د راډيو 

ټول وسايل چې په کې کمپيوټرونه، ميکرس، ترانسمېشن او د 

سټېډيو نور وسايل له منځه تليل دي. له ودانۍ پرته د راډیو د 

وسایلو لګښت کابو پینځه ویشت زره امریکايي ډالره ښودل 

شوی دی.

نه دي ویيل  تایید کړې؛ خو دا یې  پېښه  ځايي چارواکیو هم 

چې دا راډیو چا او ولې په مبونو الوځولې ده. قلم راډيو هره 

ورځ له غرمې وروسته څلور ساعته له دوو بجو تر شپږو بجو 

خپرونې کولې.

د  وړاندې  پر  رسنیو  او  خربیاالنو  د  کې  اونۍ  یوه  تېره  په  دا 

رسینا  کابل  په  وړاندې  دې  له  ده.  پېښه  درېیمه  تاوتریخوايل 

کورنۍ  خپلې  له  احمد  رسدار  خربیال  افغان  یو  کې  هوټل 

برید کې ووژل شو. که څه هم  په  والو طالبانو  د وسله  رسه 

نه و  والو هدف  د وسله  توګه  په  یوه خربیال  د  نوموړی  چې 

ګرځېدلی خو پر هغه برید پر رسنیز ډګر برید دی. د دې برید 

وړاندې بیا وسله والو طالبانو د ننګرهار په ميل راډیو ټلوېزون 

هم برید کړی و، چې د یاد ټلوېزون ارشیف یې په بشپړ ډول 

سوځولی او پاتې ودانۍ ته هم زیان اوښتی دی.

یوازې دا پېښې نه دي چې د خربیاالنو پر وړاندې شوي دي. 

دوه اونۍ وړاندې د کابل په وزیر اکربخان سیمه کې یو بهرنی 

دې  له  او  لوري ووژل شو  له  والو  ناپېژاندو وسله  د  خربیال 

وړاندې د رسنیو د مالتړ ادارې ویيل ول، چې د خربیاالنو پر 

وړاندې تاوتریخوالی ۷۶ سلنه زیات شوی دی.

اړوندو  د  پورې  طالبانو  په  پورې  ورځو  پنځلس  تر  رسنیو 

ایا  چې  ده  دا  پوښتنه  خو  کړې؛  پرېکړه  خپرولو  نه  د  خربونو 

یوازې همدا د حل الره ده؟ 

د رسنیو په وس همدا پوره وه، چې تر پنځلس ورځو پورې د 

طالبانو د خربونو په خپرولو بندیز ولګوي؛ خو حکومت په دې 

برخه کې څه کړي دي؟

رسنۍ او د بیان ازادي حکومت له تېرو دیارلسو کلونو راهیسې 

خپله یوه سرته السته راوړنه بويل. مګر د خربیاالنو او رسنیو 

پر وړاندې د تاوتریخوايل په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. په 

دې وروستیو کې چې له یوې خوا ټاکنې را روانې دي او له 

بلې خوا له ټاکنو نه د څار او راپور ورکولو لپاره د رسنیو دنده 

زیات شوی  تاوتریخوالی  وړاندې  پر  د رسنیو  ده،  مهمه  ډېره 

دی. دې وضعیت خلک اندېښمن کړي دي. په دې مانا چې د 

اوسني وضعیت په دوام رسه هیڅوک نيش کوالی په ازاد ډول 

یا له پېښو په وخت رسه رپوټ ورکړي. دا  او  بیان  خپل نظر 

پېښې له دې امله هم زیاتېږي، چې حکومت په تېرو دیارلسو 

ونه  پام  هېڅ  ته  او خربیاالنو خوندیتوب  رسنیو  د  کې  کلونو 

کړ. د هغوی د مصونیت او خونديتوب قانون تصویب نشو او 

معلوماتو ته د الرسيس قانون هم رس وخوړ.

که څه هم چې له هرې پېښې وروسته حکومت د څېړنو او پلټنو 

خربې کړی دي. ژمنې یې ورکړي چې عاملین به یې منګلو ته 

وسپارل يش؛ خو ولیدل شول چې تر اوسه یو تن هم د دې 

لپاره محاکمه نشو چې له خربیاالنو رسه یې تاوتریخوالی کړی 

و. په ځانګړي ډول هغه پېښې چې خربیاالن په کې وژل شوي 

ول. دې مسالې د خربیاالنو او رسنیو پر وړاندې تاوتریخوايل 

ته ال ملنه وهلې ده.

په تېرو څو کلونو کې په هېواد کې خربیاالنو نه د مالتړ ټولنو 

تنه خربیاالن وژل شوي،  له مخې کابو څلوېښت  د رپوټونو 

په  یې  اړه  په  او  له څه وخت وروسته یې دوسیې ورکې  چې 

پیل شویو څېړنو خاورې اړول شوي دي. با بهرته ووایو چې د 

چارواکیو له ژمنو رسه رسه هېڅ پلټنې نه دي پيل شوي.

دا وضعیت به په داسې حال کې چې طالبانو د ټاکنو د ګډوډلو 

هوډ کړی، نور هم د خربیاالنو پر وړاندې تاورتریخوالی ډېر 

ده  کار  دې  په  کړي.  زیات  ګواښونه  به  ته  ژوند  هغوی  د  او 

په  د خربیاالنو  ټولې ښکېلې خواووې  برخه کې  په دې  چې 

خربیاالن  ځکه  خوندي،  هغوی  او  وکړي  فکر  خوندیتوب 

د  باید  حکومت  شوي.  تړل  دي  نه  هم  پورې  لوري  هېڅ  په 

خربیاالنو د خونديتوب لپاره تر هر څه خپلې هڅې ډېرې کړي 

او له  ټاکنو په جریان  او داسې مېکانیزم رامنځته کړي چې د 

هغې وروسته د خربیاالنو ژوند وررسه خوندي يش. نړۍ واله 

ټولنه هم باید په دې برخه کې له افغان دولت رسه مرسته وکړي 

او فشار راوړي چې د خربیاالنو په خوندیتابه کې دې هڅې 

وکړي. اوسنی وضعیت هیچاته هم د منلو وړ نه دی او که په 

په  نو  له دې ال هم کړکېچن يش؛  یا  او  دې ډول دوام وکړي 

هېواد کې به د بیان ازادي زندۍ او رسنۍ به د روانې جګړې 

اصيل قرباين يش. دغه راز په کار ده ټول هغه کسان په سخته 

سزا محکوم او مجازات يش چې رسنۍ او خربیاالن د برید 

موخه ګرځوي.

زخمی شدن پنج تن در پرواند بیان ازادي مه زندۍ کوئ!

صافی  کوه  ولسوالی  در  محلی  درگیری  اثر  بر 
زخمی  آن  باشندگان  از  نفر  پنج  پروان،  والیت 

شدند.
سیف اهلل بیدار ولسوال کوه صافی والیت پروان 
صبح   « گفت:  جمهور  خبرگزاری  به  امروز 
گان  باشنده  میان  درگیری  اثر  بر  امروز)دیروز( 
نیازی  و  صافی  کوه  ولسوالی  غفورخیل  قریه 
از  تن  پنج  پاکستانک  منطقه  در  بگرام  ولسوالی 
کوه صافی  ولسوالی  غفورخیل  قریه  گان  باشنده 

زخمی شدند«.
در  ها  سیالب  شدن  سرازیر  بیدار،  آقای  بگفته 
گان  باشنده  های  زمین  که  دریا  کنار  طرف  دو 
نیازی ولسوالی کوه صافی و بگرام  غفورخیل و 
در این ساحه قراردارد باعث این نزاع شده است.
وی تصریح کرد: » هر کدام از این مردم سیالب را 
به سوی یکدیگرشان رجعت می دادند؛ به همین 

دلیل درگیر جنگ مغلوبه شدند«.
قضیه،  این  بررسی  بخاطر  که  افزود  ادامه  در  او 

هیاتی به این منطقه فرستاده شده است و تاکنون 
هم  نیازی  قریه  گان  باشنده  از  که  نیست  معلوم 

کسی زخمی شده تا خیر.
اثر  بر  منطقه؛  این  از  دیگر  خبر  یک  اساس  بر 
ریزش باران های شدید، دهها منازل مسکونی در 
از  شماری  و  شده  تخریب  صافی  کوه  ولسوالی 

مواشی نیز از بین رفته است.
سیف اهلل بیدار ولسوال کوه صافی والیت پروان 
در ادمه صحبت هایش گفت: » بر اثر باران شدید 
در  مسکونی  منزل  صد  سه  گذشته،  روز  دو  در 
مناطق مختلف این ولسوالی تخریب شده و مردم 

را با مشکالت زیادی روبرو ساخته است«.
اثر فرو  بر  بیدار عنوان داشت که  آقای  همچنین 
ریختن سقف یک منزل، شش رأس گاو در منطقه 

احمدزی این ولسوالی از بین رفته است.
در حال  ولسوالی  این  مردم  بیدار؛  آقای  گفته  به 
حاضر با مشکالت زیادی روبرو شده و از دولت 

و سرمایه داران خواهان کمک هستند.

فرار دختران از منزل با نامزدان شان، در سال 
9۲ در کاپیسا افزایش یافته است.

رییس  کوهستانی،  یحیا  صیفوره  گفته  به  بنا 
امور زنان کاپیسا، در سال 139۲ بیش از 10 
ثبت  والیت  این  در  دختران  از  فرار  قضیه 

کرده اند.
با آنکه خانم کوهستانی، رقم دقیقی از واقعات 
فرار پارسال ارایه نکرد ولی گفت، نسبت به 
سال های گذشته موارد فرار دختران از منزل 

افزایش را نشان می دهد.
را  فرارها  نوع  این  دلیل  کوهستانی،  خانم 
خانواده ی  سوی  از  بلند  طویانه  خواستن 
عنوان  دامادان  اقتصاد  بودن  پایین  و  عروس 

کرد. 
از  شماری  گفت،  کاپیسا  زنان  امور  رییس 

عقد  محکمه  در  کرده اند،  فرار  که  نامزدان 
نکاح را بسته اند ولی برخی دیگر بدون عقد 

نکاح فرار کرده اند.

افزایش فرار دختران در کاپیسا
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