
تلويزيون سبا                  
نشرات خبری بیست وچهار ساعته تلویزیون سبا، در سال 2008 میالدی آغاز و درحال حاضر سیزده والیت بزرگ کشور را از طریق دو کانال خود تحت پوشش نشراتی دارد. تلویزیون سبا در نظر دارد تا هفت والیت دیگر را نیز 

در زودترین فرصت تحت پوشش نشراتی در آورده و پوشش خبری تمام والیت های کشور از اهداف نهایی است. 
تلویزیون سبا، به هدف اطالع رسانی برای مردم درمناطق دور دست کشور فعالیت نموده و تالش دارد تا با گسترش ساحه فعالیت در سایر نقاط، برنامه های آموزشی، تفریحی، پژوهشی و گزارش هایی را با توجه با نیاز عامه در 

بخش های مختلف، آماده وبدست نشر بسپارد. 
برنامه های چون، درجه صفر؛ که موارد پیچیده وبزرگ فساد اداری درکشور را به کاوش می گیرد. نهایت ما؛ که در مورد مداخله کشورهای خارجی در امور افغانستان، حفظ منافع ملی و روابط بین المللی افغانستان، می چرخد. امید؛ 
که یک مجموعه مستند تحقیقی_ معلوماتی درمورد نسل آینده کشور می باشد. نوبت گفتگو؛ که تصمیم گیرندگان کشور را به پیشگاه ملت کشیده وموضوعات ضروری و مهم را زیر بحث می گیرد. دیدبان؛ که متمرکز برکارهای 
انکشافی درمناطق دور دست کشور، مشکالت، چالشها وخواست های مردم این مناطق می باشد. گذر؛ درمورد شخصیت های مهم کشور و هویدا سازی حقایق وزار های تاریخی ی که از انظار عامه دورمانده متمرکز است. زمین؛ 

طبیعت زیبای کشور را به تصویر می گیرد. کوی وبرزن؛ که در مورد فرهنگ و عنعنه محلی در مناطق مختلف کشور روشنی می اندازد. و چندین برنامه مهم وارزشمند دیگر را تهیه و به دست نشر می سپارد.
تلویزیون سبا، مفتخر به کسب جوایز ملی وبین المللی، به دلیل انتشار برنامه های موثر نیز می باشد، عالوه براین، ندای مردمی از یاد رفته در ولسوالی ها و دهکده های دور دست را فریاد، و برای مورد توجه قرار گرفتن این مناطق، از موضوعات گونه گون 

گزارش های مفصل وتحقیقی را با اشتراک مردم، مقام های محلی ودیگر جوانب تهیه و به آنتن های نشراتی خود سپرده است.

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا
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رييس جمهور برای يک سخنرانی تاريخی آمادگی می گيردقاضی نام نهاد طالبان در واليت سرپل به قتل رسيد

بشری: 

برای تامين امنيت مراسم نو روز تدابير خاص اتخاذ شده است

مسووالن امنیتی در والیت سرپل مي گویند 
این والیت در  نام نهاد طالبان در  که قاضی 
اثر حمله هوایی نیروهای آیساف کشته و سه 

تن دیگر از افراد طالبان بازداشت شده اند.
مرکز  قوماندان  زازی  عبدالصمد  جنرال 
امنیتی والیت سرپل، به  هماهنگی نیروهای 
این حمله،  پژواک گفته که  آژانس خبری 
صیاد  ولسوالی  الملک  قریه  در  شنبه  شب 

صورت گرفت.
هوایی،  حمله  این  نتیجه  در  که  افزود  وی 
مالعبداهلل قاضی نام نهاد طالبان برای والیت 
آیساف،  نیروهای  و  رسیده  قتل  به  سرپل 
و  مقدار سالح  با یک  را  مظنون  طالب  سه 

مهمات با خود برده اند.
میرحسین سجادی ولسوال صیاد، با تایید این 

منابع در ارگ ریاست جمهوری می گویند، 
تاریخی  سخنرانی  یک  برای  کرزی  آقای 

خطاب به ملت آمادگی می گیرد.
انتظار می رود آقای کرزی این سخنرانی را 
در نخستین روز سال نو هجری شمسی ایراد 
کند و همچنان آغاز اولین مرحله واگذاری 
را  داخلی  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های 

اعالم نماید.
رادیو  به  جمهوری  ریاست  ارگ  در  منابع 
واگذاری  کمیسیون  گفته اند،  آزادی 
مسوولیت های امنیتی به نیروهای داخلی هم 

کارش را نهایی ساخته است.
آقای کرزی در نشست امنیتی مونیخ که در 
اواسط ماه دلو سال جاری در آلمان برگزار 
سپردن  مرحله  نخستین  گفت  بود،  شده 

در حالی که آمادگی ها برای تجلیل از نو روز 
در کشور ادامه دارد و زمان اندکی به فرا رسیدن 
تدابیر  امنیتی  نهادهای  است،  نمانده  باقی  آن 
روزها  این  امنیت  تامین  برای  را  امنیتی  شدید 

روی دست گرفته اند.
سخنگوی وزارت داخله می گوید، در این راستا 
نیروهای پولیس، اردو، امنیت ملی و در صورت 
طور  به  نیز  بین المللی  نیروی های  ضرورت 

می گويد  پاکستان 
نشست کابل را 
می کند  تحريم 

در  است  کرده  اعالم  پاکستان  دولت 
پنج شنبه  روز  هوایی  حمله  به  اعتراض 
بی سرنشین  هواپیمای  یک  گذشته 
امریکایی به منطقه یی در وزیرستان، که 
نشستی  در  گذاشت،  برجای  کشته   35
که قرار است برای بررسی این حمله در 
کابل انجام گیرد، شرکت نخواهد کرد.
آباد  اسالم  در  پاکستان  خارجه  وزارت 
ایاالت  سفیر  مانتر  کمرون  کرد  اعالم 
کرده  احضار  را  آباد  اسالم  در  متحده 
و خبر عدم شرکت کشورش در نشست 
رسانده  وی  آگاهی  به  رسما  را  کابل 

است.
مسووالن امریکایی قرار بود روز 26 ماه 
مسووالن  با  همراه  حمل،  ششم  مارچ، 
پاکستان،  و  افغانستان  دولت های 
حمالت موشکی روز پنج شنبه در شمال 

بررسی کنند. را  وزیرستان 
این  در  پاکستانی،  مسووالن  گفته  به 
تن   12 نظامیان  غیر  بر  عالوه  حمالت 
کشته  نیز  القاعده  و  طالبان  اعضای  از 

شدند.

خبر گفت که در این رویداد، به مردم ملکی 
آسیب نرسیده است.

طالبان تا کنون در این رابطه چیزی نگفته اند.
در دو ماه اخیر، این سومین حمله بر طالبان 

در ولسوالی صیاد است.
نیروهای  از سوی  که  تصفیوی  عملیات  در 
صورت  دلو   1٧ تاریخ  به  داخلی  امنیتی 
گرفت، مال زبیر ولسوال و مالعبداهلل قاضی 
کشته  صیاد  ولسوالی  برای  طالبان  نام نهاد 

شدند.
قوماندان  مالصدرالدین  دیگر،  عملیات  در 
طالبان در صیاد، نیز جانش را از دست داد و 

دو طالب دیگر جراحت برداشتند.
سرپل  آرام  نا  ولسوالی های  از  یکی  صیاد، 
والیت  این  مرکز  20کیلومتری  در  و  بوده 

قرار دارد.
مسوولیت های امنیتی به نیروهای داخلی در 

آغاز سال 1390 به اجرا گذاشته می شود.

وقوع  جلوی  تا  کرد  خواهند  تالش  مشترک 
هرنوع حمالت احتمالی مخالفان را بگیرند.

زمری بشری به روز شنبه در کابل به خبرنگاران 
نیروهای  بهتر،  امنیت  تامین  به هدف  گفت که 
تا  شنبه  روز  صبح  از  کشور  سراسر  در  پولیس 
ختم مراسم روزهای نوروز در حالت آماده باش 

یا احضارات قرار خواهند داشت. 
ادامه در صفحه 2

عناوين 
مطالب امروز:

پیروز نوروزتان 
8صبح،  روزنامه  اداره ی 
ملت سرافراز  تمام  به  را  نوروز 
و  می گوید  تبریک  افغانستان 
و  شادی  و  پیروزی  از  پر  سالی 
می کند.  آرزو  برای شان  صلح 
8صبح،  روزنامه  بعدی  شماره 
منتشر   1390 حمل   6 شنبه  روز 

خواهد شد.

مقامات در والیت بلخ:

برای جشن نوروز آماده ایم
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با مواد مخدر پولیس  مسووالن مبارزه 
و  قاچاقبران  که  می گویند  کابل 
زنان  مخدر،  مواد  بزرگ  فروشندگان 
و کودکان را برای فروش پرچون مواد 

مخدر به کار می گمارند. 
افغانستان،  بخیر  صبح  از  نقل  به 
با  مبارزه  مدیر  نصیراحمد  سمونوال 
به  مواد مخدر فرماندهی پولیس کابل 
رسانه ها گفته است که طی سال روان 
به  را  تن   250 از  بیش  خورشیدی، 

معلوالن  از  شماری  کندز:  8صبح، 
فساد  موجودیت  به  اعتراض  در  کندز 
و رشوه خواری در ریاست کار و امور 
اجتماعی، شهدا و معلولین این والیت، 
به  مجبور  را  ریاست  این  کارمندان 
ریاست  این  دروازه  ساخته،  کار  ترک 
را بستند و خواهان به دادگاه کشانیدن 
مدیر  عارف  و  معاون  یونس  حاجی 
اجتماعی،  امور  و  کار  ریاست  اداری 

شهدا و معلولین والیت کندز شدند.
معلوالن معترض گفتند تا زمانی که این 

کرده اند. 
وی افزوده که این زنان و کودکان در 
از  آنان  که  گفته اند  شان  اعتراف های 
سوی فروشنده های حرفوی مواد مخدر 
به طور ناخود آگاه و به هدف دریافت 

پول به این کار گماشته شده اند. 
معتاد  هزار   12 از  بیش  می شود  گفته 
مواد مخدر در شهر کابل، همه روزه از 
مخدر  مواد  فروشندگان،  همین  طریق 

به دست می آورند. 

افزایش موارد اختطاف 
در مسیر راه والیات 

شبرغان و سرپل
از  حالی  در  سرپل  والیت  باشندگان 
افزایش اختطاف و نا امنی ها در این والیت 
ابراز نگرانی می نمایند که روز جمعه دو 
تن از انجنیران پاکستانی و چهار تن افغان 
را افراد مسلح نا شناس از مسیر راه شبرغان 

سرپل با خود بردند. 
عارف  محمد  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
که  سرپل  والیتی  شورای  رییس  شریفی 
به  می کرد،  صحبت  گردهمایی  یک  در 
بی توجهی  از  سرپل  مردم  از  نمایندگی 
مسوولین امنیتی شکایت نموده گفت که 
بخاطر تامین امنیت و حفظ جان باشندگان 
سرپل نیروهای امنیتی هیچ توجهی در این 

قسمت ندارند.
مسلح  افراد  که  نیست  بار  نخستین  این 
و  خارجی  موسسات  کارمندان  ناشناس 
سرپل  شبرغان-  راه  مسیر  از  را  داخلی 
قوماندان  زاد  شیر  اسداهلل  می برند.  باخود 
امنیه سرپل تایید می کند که نا امنی ها در 

این والیت روز تا روز بیشتر شده است.
که  نیست  سرپل  والیت  »تنها  گفت:  او 
ناامنی ها در این والیت موجود باشد، بلکه 
مانند  هم  افغانستان  دیگر  والیات  تعداد 
نا امن است. ما قبال اعالن نمودیم  سرپل 
غیر  و  دولتی  به گوش کارمندان  بارها  و 
دولتی و تاجران ملی رساندیم که نا وقت 
می کنند  هم  سفر  اگر  نکنند.  سفر  روز 

مسوولین امنیتی را در جریان بگذارند.«
به ویژه شهر سرپل  هرچند والیت سرپل 
مرکز این والیت در گذشته نسبتا امن به 
اما رییس شورای والیتی  شمار می رفت، 
سرپل می گوید که اخیرا وضعیت امنیتی 

در این والیت بدتر شده است. 
جوزجان والیت همجوار سرپل نیز تاچند 
در  اما  داشت  مشابه  وضعیت  پیش  ماه 
این  در  طالبان  فعالیت های  اخیر  ماه های 

والیت هم به شدت افزایش یافته است.

برای تامین امنیت...
ادامه از صفحه 1

آقای بشری می گوید، در جریان این روزها 
و  محالت  باالی  امنیتی  نیروهای  توجه 
مناطقی بیشتر متمرکز خواهد بود که مردم 

در آن تجمع می کنند.
پولیس  افزود: »وظایف اصلی  آقای بشری 
امنیت  تامین  از  اند  عبارت  برنامه  این  در 
زیارتگاه ها،  مقدسه،  اماکن  اجتماعات، 
تفریگاه ها و محالتی که در آن جهنده بلند 
می گردد. این نقاطی است که پولیس در آن 
وظایف اصلی و اساسی تامین امنیت را به 

عهده خواهد داشت.«
در  می گوید،  داخله  وزارت  همچنین 
کابل،  مانند  کشور  بزرگ  والیت های 
دیگر  والیت  چند  و  قندهار  بلخ،  هرات، 
که مراسم روزهای نوروز در آنها به شکل 
بیشتر  نیروهای  می گردد،  تجلیل  گسترده 
موظف خواهند شد تا امنیت را به گونه ی 

درست تامین کنند.
تنها  داخله،  وزارت  سخنگوی  گفته ی  به 
حدود  در  آن  ولسوالی های  و  کابل  در 
سیزده  هزار مامور پولیس برای تامین امنیت 
موظف شده اند. از سوی دیگر آقای بشری 
همکاری مردم را در زمینه تامین بهتر امنیت 

در روزهای نو روز ارزنده خواند.
او گفت: »توقع ما از مردم شریف افغانستان نه 
تنها در کابل بلکه در سطح کشور این است تا 
با نیروهای امنیتی شان به ویژه پولیس که در 
هر نقطه موجود خواهد بود، همکاری الزم 
بکنند. هر نوع عمل و فعالیت مشکوک و 
اشیای مشکوک را به پولیس اطالع بدهند. 
ولی  است  فعال  هم  پولیس   119 شماره ی 
می توانند به نزدیکترین پولیس که در همان 

محل موجود است، اطالع دهند.«
در  نوروز  روزهای  از  افغانستان  مردم 
به شکل  با شکوه  مراسم  با  تمام والیت ها 
گسترده تجلیل می کنند. بزرگترین مراسم 
مزار  شهر  در  علی  زیارت گاه حضرت  در 
از  نفر  هزاران  که  می گردد  پا  بر  شریف 
از کشور در آن  افغانستان و خارج  سراسر 

اشتراک می کنند.

می بینیم که کمک توزیع شده است و 
معلوالن خبر ندارند.

معلوالن معترض گفتند که این نخستین 
بار نیست که در این ریاست فساد بیداد 
تکرار  موارد  این  بارها  بلکه  می کند، 

شده است.
که  گفت  معلوالن  از  تن  یک 
باید  معلول   500 به  آمده  کمک های 
به  این کمک  ارزش  توزیع می شد که 

هر معلول به 10000 افغانی می رسید.
آنان همچنان گفتند که یک معلول و یا 
دریافت  برای  باید  شهید،  ورثه ی  یک 
معاش ساالنه اش به ماموران این ریاست 
تا  بپردازد  افغانی رشوه   تا 2500   2000

بتواند آن معاش ناچیز را دریافت کند.
حاجی یونس، در حالی که دفتر کارش 
معلوالن  اعتراضی  راهپیمایی  درپی  را 
ضد  بر  شعارهایی  با  و  می کرد  ترک 
به  پاسخ  دادن  از  بود،  مقابل  خودش 
پرسش های خبرنگاران خودداری کرد. 

یک هلیکوپتر آیساف 
در پکتیکا نشست اضطراری کرد

نیروهای  هلیکوپتر  فروند  یک  که  کرده اند  تایید  پکتیکا  والیت  در  محلی  مقام های 
بین المللی مستقر در کشور در ولسوالی ارگون این والیت نشست اضطراری کرده است.

اثر  به  شنبه  شب  هلیکوپتر  این  که  گفت  دیروز  پکتیکا  والی  سخنگوی  افغان  مخلص 
عوارض تخنیکی نشست کرده و به گفته وی در این رویداد به کسی صدمه نرسیده است.
گروه طالبان گفته است، این هلیکوپتر نشست اضطراری نکرده بلکه از سوی آنان سقوط 

داده شده و به گفته این گروه در این رویداد بیش از 20 سرباز خارجی کشته شده اند.
این ادعا از سوی نیروهای خارجی رد شده است.

شمول زنان و کودکان به اتهام فروش 
بازداشت  کابل  شهر  در  مخدر  مواد 

به دادگاه کشانده نشده و حقوق  افراد 
معلوالن بازگردانده نشود، به راهپیمایی 
و  داد  خواهند  ادامه  اعتراض شان  و 
و  اجتماعی، شهدا  امور  و  ریاست کار 

معلوالن را همچنان خواهند بست.
ملی  اتحادیه ی  رییس  امان،  محمد 
کندز  در  جنگ  قربانیان  و  معلوالن 
در  فساد  مورد  تازه ترین  در  که  گفت 
این ریاست، یک موسسه ی عربی برای 
معلوالن کمک کرده است که حاجی 
یونس معاون و عارف مدیر اداری این 
حقوق  و  کرده  زمینه سازی  ریاست، 

معلوالن را حیف و میل کردند.
نام های  فهرست  که  گفت  امان  آقای 
باربار  آن،  از  پس  گرفتند.  را  معلوالن 
برای تان  که  این  برای  را  ما  معلوالن 
کمک آمده است، از مناطق دوردست 
 15 این  در  و  خواستند  ولسوالی ها  و 
روز، معلوالن با خرج و مصرف، خود 
حاال  ولی  رساندند،  کار  ریاست  به  را 

زنان و کودکان، به فروش مواد مخدر گماشته می شوند

معلوالن کندز در اعتراض به فساد، دروازه ریاست کار را بستند
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نوروز دعوتی به نو شدن، 
نواندیشی و نوسازی

اگر بتوان روزی و لحظه ای را که خداوند خلقت 
آفرینش را در آن آغاز کرده است تصور کرد، 
بدون هیچ شکی آن لحظه و روز، نوروز است. 
از همین سبب نوروز برای همه عزیز بوده است 
و در اسطوره و تاریخ، مردم ما آن را گرامی 
براساس  نیز  اسالم  مقدس  دین  داشته اند. 
اسالم،  گرامی  پیامبر  پسندیده ی  رویه ی 
متعرض آن نشده است. در همیشه ی تاریخ و 
حتا آن هنگامی که اشغالگران و جهان گشایان 
این کشور را حمام خون ساخته بودند، سنت 

تجلیل از نوروز فراموشی نپذیرفته است. 
متحجر  و  کوردل  نیروهای  فقط  میان  این  در 
نوگرایی  و  نو شدن  با همه مظاهر  که  طالبان 
بودند و هستند، همان گونه که بت های  دشمن 
بامیان را که نشان پای مردم ما را در شاهراه 
آرزو  کردند،  منهدم  می کردند،  تداعی  تاریخ 
داشتند این سنت جاودانه را نیز از بین ببرند که 
پاکستان کشوری است دروغین و  نتوانستند. 
مصنوعی و بی ریشه و بی تاریخ که نمی خواهد 
گذشته ی  و  افغانستان  مردم  نمی خواست  و 
و  گذشته  این  زیرا  بمانند.  زنده  تاریخی اش 
عقده ی  می شود.  او  تحقیر  موجب  آن  مظاهر 
تا  وامی دارد  را  نیم قرنه  پاکستان  که  حقارتی 
توسط لشکر واپسگرا و ماقبل تاریخی طالبان، 
انسانی، یورش  برهرآنچه که تاریخی است و 
و  وحشی  لشکر  این  کند.  آغاز  را  جنون آمیز 
نه  لذت می برد،  انسان  از کشتن  بی سروپا که 
فقط دشمن انسان و انسانیت است، بلکه خصم 
با  انسان  نیز هست؛ طبیعتی که خدای  طبیعت 

هنرمندی و اعجازش آن را آفریده است. 
تجلیل از نوروز و گرامی داشت از آن در حقیقت 
اظهار سپاس و ستایش از خالق آفرینش است 
که نوروز را نیز آفریده است. اما مردم ما که 
نوروز  آیینه ی  در  را  پرافتخارشان  گذشته ی 
همه ساله نمایش می دهند، با برافراشتن بیرق 
با  را  روز  این  علی،  موال  دیار  در  علی  موال 
شکستن هر نوع تبعیض قومی، سمتی و مذهبی 
خلیفه ی  علی،  می دارند.  گرامی  ساله  همه  و... 
چهارم مسلمین، مظهر عدل و فتوت و تقوا بود. 
پیمانی  تجدید  حقیقت  در  گرامی داشت  این 
است که اشتیاق و تعلق خاطر مردم ما را به 
نو شدن و نوسازی و نواندیشی در همیشه ی 
از  ما  آگاه  مردم  گویی  می دهد.  نشان  زمان 
لشکر  که  می دانستند  نیک  دور،  خیلی  و  قبل 
جهل و عقب گرایی و تعصب و وحشت طالبان 
با  که  آنها،  هم اندیشان  و  آنها  هم صنفان  و 
نوگرایی  به  تمایل  نشانه های  و  مظاهر  همه ی 
دشمنی  نوشدن  و  نوسازی  و  نواندیشی  و 
ارزش های  همه  مانند  دارند،  آشتی ناپذیر 
تکفیر  نیز  را  نوروز  دیگر،  انسانی  و  متعالی 
خواهند کرد. از همین رو، این مراسم را با نام 
و یاد موال علی پیوند زدند و دیار موالعلی را 
که مرقد آن بزرگ نیز در آنجا قرار دارد، مرکز 
برگذاری این مراسم قرار دادند. میله ی سخی، 
سخاوت  که  می کند  تداعی  نیز  را  عیاران  یاد 

یکی از اوصاف ایشان بود. 
نوروز برهمه ی مردم افغانستان مبارک.

زنگ اول


ACKU
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س آتش و  دود  ورای  از 

»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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بارآورد.زمانیکهآنهابهشهرمزارشریفداخلشدند
تعدادزیادیراازبینبردند.مردمهمعلیهآنهاقیامنمودند
نزدیکی در زمان آن در شوهرم نمایند. رها را مزار که
نتیجهیک روضهشریفدکانمستریگریداشتودر
درگیری،شوهرمکهدردوکانمصروفکاربود،هدف
اصابتمرمیقرارگرفتوشهیدشد.زمانیکهجنازهاو
نداشتیم. خبر ما زیرا شد برپا محشر آوردند، خانه به را
خشویمکهجنازهپسرشرادیدوازشهادتاوآگاهشد
سکتهنمودومادریکروزشاهدازدستدادندوتن
ازاعضایفامیلخویشبودیم.هردوجنازهرایکجااز
بایکدخترو بهخاکسپردند.منهمراه بردندو خانه
دوپسرماندم.دخترمآنزمانیکسالهبود.بامشکالت
زیادچرخزندگیرامیچرخانیموحالهمبسیارپریشان
از که هستیم تعدادی مرگ شاهد همهروزه زیرا هستیم،
سوینیروهایخارجیویاهمشورشیانضددولتیازبین
کشورهای تمام و کشور جمهور رییس از من میروند.
خارجیمیخواهمکهکوششنمایندتادرافغانستانصلح
مجازات خواهان ما گردد. برقرار دایمی امنیت و پایدار
عامالناینهمهبدبختیهادرافغانستانهستیموبایدآنها

درمقابلمردماینکشورپاسخبگویند.«



سیاه زمان به متعلق آتش« و دود ورای »از امروز گزارش
سیاه و تلخ روزهای آن اینگونه خانمی که است طالبان
بسیارخوش هم درکنار دو هر »ما میدارد: بیان را تاریخ
و خوشی در بودیم، نموده عروسی که زمانی از و بودیم
نمودیم، عروسی ما که زمانی میگذشت. ما زندگی رفاه
تازهنظامکمونیستیازکشورریشهکنشدهبودونیروهای
حکومت رسما آنها و بودند شده کشور وارد مجاهدین
و نفسراحتمیکشیدند تازه مردم بهدستگرفتند.  را
یافته خاتمه درکشور دیگرجنگ که مینمودند احساس
تجلیل هم پیروزی از و میرویم خوشبختی بهسوی ما و
مینماییم.امابسیارزودهمهچیزدگرگونشد،زیرادربین
و شد پیدا قدرت تقسیم خاطر به کشمکشهایی تنظیمها
اینکهآتش تا بهخشونتگرایید، روندآهستهآهسته این
جنگشعلهورشدوتمامداروندارمردمراباخاکیکسان
نمود.تعدادزیادیازمردممهاجرشدندوعدهدیگریکه
باقیماندندغیرازصدماتروحیوروانی،خساراتمالی
و اینکهگروهیسرکش تا شدند. متحمل نیز را جانی و
یاغیبهنامطالبانعلیهگروههایدرگیردرجنگپیداشد
افغانستان مردم نجات برای آنها که ایشان خود گفته به و
دستبهکارشدند.جنگبینهردوجناحیعنیطالبانو
مخالفانآنهاآغازشد.جنگهایشدیدآنهاباعثویرانی
به را انسانی بزرگ فاجعههای و گردید کشور نقاط اکثر

روضه  نزدیکی  در  زمان  آن  در  شوهرم 
در  و  داشت  مستری گری  دکان  شریف 
دوکان  در  که  شوهرم  درگیری،  یک  نتیجه 
قرار  مرمی  اصابت  بود، هدف  کار  مصروف 
را  او  جنازه  که  زمانی  شد.  شهید  و  گرفت 
به خانه آوردند، محشر برپا شد زیرا ما خبر 
نداشتیم. خشویم که جنازه پسرش را دید 
ما  و  نمود  سکته  شد  آگاه  او  شهادت  از  و 
در یک روز شاهد از دست دادن دو تن از 
اعضای فامیل خویش بودیم. هر دو جنازه را 
یک جا از خانه بردند و به خاک سپردند. من 
همراه با یک دختر و دو پسر ماندم. دخترم 
آن زمان یک ساله بود. با مشکالت زیاد چرخ 
بسیار  هم  حال  و  می چرخانیم  را  زندگی 
پریشان هستیم، زیرا همه روزه شاهد مرگ 
تعدادی هستیم که از سوی نیروهای خارجی 
و یا هم شورشیان ضد دولتی ازبین می روند.

رفتنبهمیلهیسبزهکوبیو...ازرسمورواجهایمعمول
نوروزاست.

برپایهیپژوهشها،نوروزسالگشتبهپادشاهیرسیدن
جمشید)یما(نخستینفرمانروایآریاییهمهستواین

جشن،بهاینخاطرنیزباشکوهبرگزارمیشود.
والیت در که ویژهای رواجهای رسمها، این میان در

سالپارازدانشکدهیعلوماجتماعیدانشگاهکابلفارغ
شدهاست،میگوید:»جشننوروزجشنیاستفرامرزی.
فکرنمیکنمکسیتحولوضعیتطبیعیزمینومحیط
رااحساسنکند.نوروزجشنهرکساست،جشنیاست
به نمیشود. آیینی هیچ به محدود و نمیشناسد مرز که
همینخاطر،سازمانملل،سالپارجشننوروزراجشنی
اینجشن، اینکهخاستگاه از بینالمللیاعالمکرد.من

جغرافیاییاستکهمربوطمامیشود،بهآنمیبالم.«
جشننوروزپسازاینکهبینالمللیشدهاست،درشمار

زیادیکشورهایجهانگرامیداشتهمیشود.
شمار به پار سال قطعنامه، یک صدور پی در نوروز
ابتکار دریک قطعنامه این پیوست. بینالمللی جشنهای
عملمشترکباافغانستان،تاجیکستان،ایران،آذربایجان،
عنوان به قرقیزستان و قزاقستان ترکمنستان، ترکیه،
ملیگرامیمیدارند، رادرسطح نوروز کشورهاییکه

آمادهشدهبود.
مشترک زبان بهصورت نوروز بهروز، اطالعات بنیاد بر
آسیای هند، قاره شبه آسیا، در انسان میلیونها میان
نقاط از بسیاری و بالکان قفقاز، خاورمیانه، مرکزی،
پیوسته ازآن، دیگرجهاندرآمدهاستوگرامیداشت

باشکوهترمیشود.

درجغرافیایمربوطبهخاستگاهنوروزوکشورهاییکهدر
بینالمللیراگرامیمیدارند،رسمو اینجشن سطحملی،

رواجهایمشترکیوجوددارد.
در »سمنک آهنگ خواندن و نوروز شب در سمنکپزی
ترکردن میوه، هفت و هفتسین تهیه بانوان، توسط دیگ«
نظیف، و نو لباسهای پوشیدن آن، وخوردن درآب میوه

کندزهست،کاغذپرانبازیمیانجوانانوکشتیگیریو...
است.برخیهادرجشننوروزبهبزکشینیزمیروند،اگرچه
بزکشیبازیورسمنوروزینیستودرهرزمانیراهاندازی

میشود.
بزکشی، که این برای دیگر، شهروندان برخی همینگونه 
بازیوورزشیاستکهپسازکشتنیکجانور)گوساله(

آغازمییابد،ازشرکتدرآنخودداریمیکنند.
است کندز در دانشآموزان از تن یک احساس، فیضاهلل
کهبههمیندلیلبهبزکشیوتماشایآندلبستگیندارد.او
میگوید:»منهیچگاهیباکشتنحیوانیشادنمیشوم.وقتی
جانوریرابکشندومنتماشاکنم،اصاللذتنمیبرم،ولی
ازرسمهاینوروزیبهگونهیوافرلذتمیبرموبادوستان

وخانوادهشادمیباشم.«
جشن یک را نوروز کندز، شهروندان از دیگر تنی تمیم،
زیبامیداندومیگوید:»منجشننوروزرادوستمیدارم.
هرسالروزنوروزبادوستانمبهدشتآبدانمیروم.آنجا
دوستانم با و میکنیم کشتیگیری میکنم. بازی کاغذپران
آغاز نو شادیهای با را نو، روز و سالنو میباشم. شاد
و زمین طهارت و پاکی برای خوبی بهانهی بهار میکنم،
و تازه چیز همه نوروز، در است. انسانها و جانوران زمان،
نومیشودوگلمیدهد،منچراگلندهموشادنباشم؟«

درنوروزهمهجا،کوههایدورونزدیککندزسبزمیشوند
ودشتهایهمواراینوالیتموجاللهمیزند.درمیانموج
بیرون بهار پیشواز به و سبزهکوبی برای شهروندان اللهها،

میآیندومقدمبهارراگرامیمیدارند.
محمدراسخ،یکتندیگرازشهروندانکندزاست.اوکه

وقتی  جنازه 
را  آوردند 

محشر بر پا شد

شهروندان کندز: 

نوروز را دوست 
می داریم

:نورالعین

بر پایه ی پژوهش ها،  نوروز 
سال گشت به پادشاهی رسیدن 

جمشید )یما( نخستین فرمانروای 
آریایی هم هست و این جشن، 
به این خاطر نیز باشکوه برگزار 

می شود.
در میان این رسم ها، رواج های 

ویژه ای که در والیت کندز هست، 
کاغذپران بازی میان جوانان و 

کشتی گیری و... است. برخی ها 
در جشن نوروز به بزکشی نیز 
می روند، اگرچه بزکشی بازی و 

رسم نوروزی نیست و در هر 
زمانی راه اندازی می شود.

همین گونه برخی شهروندان 
دیگر، برای این که بزکشی، 

بازی و ورزشی است که پس از 
کشتن یک جانور )گوساله( آغاز 

می یابد، از شرکت در آن خودداری 
می کنند. ACKU
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اختالف نظر در مورد ایجاد پایگاه دایمی امریکا در افغانستان 
در  که  دیگری  سال های  چون  نیز   1389 سال  که  داد  نشان 
در  شده،  سپری   1380 سال  از  بعد  زمانی  دوران  جریان 
راستای ایجاد هماهنگی در دولت کاری صورت نگرفته و در 

ناهماهنگی سپری شده است.
جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع ملی افغانستان اعالم کرده 
است که ایجاد پایگاه دایمی امریکا در افغانستان می تواند به 
محمد  زمان  عین  در  اما  باشد.  منطقه  در  امنیت  و  ثبات  نفع 
در  افغانستان  آب  و  انرژی  وزارت  سرپرست  اسماعیل خان 
پایگاه  موجودیت  که  کرد  اعالم  جداگانه  موضع گیری  دو 
نظامی دایمی امریکا در افغانستان به نفع صلح و ثبات در منطقه 
شدت  اندازه ای  به  اسماعیل خان  موضع گیری  در  نمی باشد. 
وجود داشت که گویا در مقایسه بین طالبان و امریکا، طالبان 

قابلیت ترجیح می باشد.
البته چیزی که در خصوص ناهماهنگی در موضع گیری ها قابل 
پیش بینی است این می باشد که همین اختالف نظرها در سطح 
داخلی، در موضع گیری های بین المللی افغانستان نیز تاثیرگذار 
که  می باشند  نظر  این  به  سیاسی  کارشناسان  می شود.  واقع 
سیاست خارجي افغانستان متزلزل و ناپایدار می باشد. دلیل آن 
بر  مبتني  افغانستان  این است که گسترش روابط خارجي  هم 

اصول واحد و پایدار نبوده است. 
تا  می گردد  باعث  داخلی  مختلف  موضع گیری های  این  حتا 
بگذارد.  تاثیر  نیز  کرزی  جمهور  رییس  موضع گیری های  در 
رییس جمهور در حالی که خود یکی از مهره های مطرح در 
از  تاثیرپذیری  به دلیل  اما  می باشد،  امریکا  با  افغانستان  تعامل 
تعدد موضع در شرکای قدرت خود، در موضع گیری نسبت به 

مسایل مختلف با ناپایداری عمل کرده است.
اگرچه در جریان سال 1389 کارشناسان به این باور می باشند 
که رییس جمهور در گرایش سیاسی خود تجدیدنظر کرده 
و اکنون سعی می کند تا کشورهای همسایه را از نظر دوستی 
سیاسی با افغانستان جایگزین کشورهای غربی کمک کننده به 
افغانستان کند، اما نفس  این موضوع نیز بیشتر از این که ناشی از 
اراده شخص رییس جمهور باشد، متاثر از نفوذ سیاستمداران 
طرفدار ایران و پاکستان بر سیاستگذاری های تحت ریاست و 

رهبری رییس جمهور کرزی می باشد.
درک همین وضعیت باعث گردیده است تا دو کشور همسایه 
با  تعامل  در  خود  عملکرد  در  غرب  و  جنوب  در  افغانستان 
افغانستان همواره از اقتدار و انحصار کار بگیرند. دولت ایران 

بعد از آن که افشاشد پول مستمری به ریاست جمهوری 
زد.  تیل  واردات  مسیر  بستن  به  دست  می دهد، 

سیاست  این  با  که  مخالفت هایی  علیرغم 
شد،  داده  نشان  مردم  سوی  از  ایران 

نتوانستند،  افغانستان  دولتمردان 
برابر  در  را  انتقادی  جدیت  با 

نیز  پاکستان  کنند.  مطرح  ایران 
همین شیوه را به کار می بندد. با این که 

حمایت  از  طالبان  که  است  شده  افشا 
وعامل  می باشند  برخوردار   آی اس آی 

حمله بر کابل بانک در جالل آباد به صراحت 
آمده  پاکستان  از سمت و سوی  اعتراف کرد که 

و در همانجا نیز تحریک شده است، دیده می شود 
انتقاد صریحی را که مایه سیاسی  که دولت افغانستان 

و قوت الزم را داشته باشد، مطرح نکرده است. کار شناسان 
که  است  این  نیز  آن  دلیل  عمده  که  اند  نظر  این  به  سیاسی 
همان گونه که ایران در رده سیاسی حاکم بر کشور طرفدارانی 
در  را  دوستانی  نیز  پاکستان  است،  کرده  پیدا  خود  برای  را 
رده های مختلف قدرت در افغانستان برای خود جستجو کرده 
و بدین سان خاطر خود را از هر گونه واکنشی از سوی دولت 

افغانستان آسوده کرده است.
با  که  می باشند  نظر  این  به  بین الملل  روابط  امور  کارشناسان 
سیاست  داخلی،  سیاست  در  هماهنگی  عدم  از  پذیری  تاثیر 
خارجي افغانستان نیز سیاست منفعل و غیرپایدار شده است. به 
باور این کارشناسان، این گونه سیاست گذاری باعث گردیده 
است تا این واقعیت آشکار شود که سیاست خارجي افغانستان 
با دوستان بین المللي اش نیز ثابت و یک نواخت نبوده و در سال 

1389 دچار شکنندگي هاي ناگواري شود. 

در  رسانه ای  کمتر  روز ها   این 
که  شنید  خواهی  را  هرات 
آهنگ های  مداوم  طور  به 
نشر  را  نوروزی  و  بهاری 
از  چاپی  رسانه های  تنها  نکند. 
و  هستند  محروم  موهبت  این 
از  بیشتر  را  بهار  همین خاطر  به 
اقلیم  و  هوا  و  حال  از  که  این 
رنگین کمان  میان  از  ببینی 
صوت و موسیقی رسانه ها بیشتر 
می شنوی. از آهنگ لیال نوروز 
آمد  بهار  تا  دریا  فرهاد  است 
آهنگ های  حتا  و  ظاهر  احمد 
نوروزی که جوان های تازه کار 
چند  طول  در  موسیقی  اهل 
ساخته  نوروز  به  روزمانده 
دل شان  و  کرده اند  کلیپ  و 
روز های  در  حداقل  می خواهد 
از  آهنگ شان  یک بار  سال نو 
رادیویی  حداقل  یا  تلویزیونی 
آروین  نقیب اهلل  شود.  نشر 

شاعر و نویسنده و آمر رادیو و تلویزیون محلی هرات 
مربوط به تلویزیون ملی می گوید: آنان برای سال نو 
این  او می گوید  دارند.  نظر  در  را  برنامه های خاصی 
برنامه شامل آهنگ های نوروزی که هنرمندان به نام 
افغانستان در گذشته ساخته اند و همچنان آهنگ های 
تازه نوروزی نیز است. در کنار آن برنامه های شاد و 
تفریحی جز مهم برنامه های نوروزی است. به عقیده 
دیگر  به  نسبت  هرات  در  نوروز  به  پرداختن  آروین 
در  می گوید  آروین  است.  پررنگ تر  کشور  نقاط 
هرات مردم چندین روز را برای نوروز هزینه می کنند 
به گفته  نمی کنند.  بسنده  نو  به یک روز سال  تنها  و 
نقیب آروین رسم و رواج های مردم برای نوروز متنوع 
است و از تهیه لباس نو تا تهیه سمنک و هفت میوه و 
خانه تکانی وتهیه سبزه در اشکال مختلف و بردن سال 
نوی برای دختران نامزددار و رفتن به تفریح گاه ها و 
مناطق سرسبز و انجام بازی های محلی خاص سال نو 
در مناطق مختلف را در برمی گیرد. آروین خانه تکانی 
را مهم ترین اصل تجلیل از نوروز می داند او می گوید 
سال  نزدیک  روز های  در  خانه تکانی  با  خانواده ها 
پاک  سال گذشته  غبار  و  گرد  از  را  خانه  تنها  نه  نو 
می کنند بلکه با این شکل می خواهند غم و غصه ای را 
که سال گذشته برای آنان داده است از خانه بروبند. 
و  با شور  نوروز همیشه چنین  هراتیان  و  برای هرات 
شعف خاص آغاز می گردد. در هرات شاید بیشتر از 
دیگر نقاط کشور حلول سال نو تجلیل شود. باور های 
گذشته با تمام تالش برای تضعیف آن در خاطر ها و با 
تمام بی اعتنایی دولت ها به این گونه روز های ارجمند 
همچنان در رگ و پوست شهروندان هرات جای دارد 
و مردم در هر وضعیتی که باشند روز های چون نوروز 
را بی تجلیل نمی گذارند. مردم هرات نسبت به سال نو 
حساسیت خاصی دارند. کمتر خانواده ای را خواهی 
دید که برای سال نو خانه تکانی نکند. حتا آنانی که 
در خانه ی شان فرشی نیست تا آن را بتکانند. معموال 
جشن های سال نو در هرات از یک هفته مانده به سال 
به  نو آغاز می گردد. آخرین چهارشنبه سال گذشته 
نام چهارشنبه سوری یاد می شود. در این شب تقریبا 
می شوند. جوانان  هم جمع  کنار  در  خانواده ها  بیشتر 
از  جهیدن  و  بزرگ  آتش  کردن  روشن  با  را  شب 
هنوز  جمله ای خاصی  حتا  می کنند.  سپری  آن  روی 
هم در زمان تهیه آتش و جهیدن از روی آن ورد زبان 
زردی  می گویند.  آتش  به  خطاب  که  است  جوانان 
من از تو و سرخی تو از من که مراد از آن است که 
فراموش  را  غصه هایش  و  غم ها  دارد  دوست  طرف 
کند و سال جدید را با سرور و خرسندی سپری کند. 
تجلیل  خاصی  مراسم  با  هرات  در  هم  نو  سال  شب 
اساس  بر  نو  سال  تحویل  لحظه  آن که  با  می گردد. 
نجوم شناسی در ساعت های مختلف روز یا شب رخ 
می دهد ولی معموال مردم ساعت دوازده آخرین شب 

آشکار   1387 سال  در  که  هماهنگی  عدم  نشانه های  از  یکی 
در  حاکمه  دستگاه  متفاوت  واکنش های  و  کنش ها  گردید، 
برابر انتخابات پارلمانی بود. انتخابات پارلمانی افغانستان دقیقا 
در قلمرو حاکمیت قانونی برگزار گردید که از جانب رییس 
گردید.  تصویب  وی  طرفداران  اصرار  به  و  کرزی  جمهور 
علیرغم اینکه اکثریت قاطع در مجلس نمایندگان و اکثریت 
قاطع تحلیلگران حقوقی و سیاسی به این نظر بودند که تغییر 
مناسبی  سازگاری  افغانستان  اساسی  قانون  با  انتخابات  قانون 

ندارد، آقای کرزی این قانون را تصویب کرد.
به  کرزی  آقای  گردید،  اعالم  انتخابات  نتیجه  که  زمانی  اما 
با  برخاست که  از کسانی  به طرفداری  تقریبا محسوسی  نحو 
نتیجه اعالم شده موافقت نداشتند. بعد از آن که لوی سارنوالی 
آقای  کرد،  تحریک  را  شده  اعالم  نتیجه  برابر  در  مخالفت 
به  رسیدگی  خاص  محکمه ی  ایجاد  از  سرعت  به  کرزی 
انتخابات حمایت کرده و آن را فرمان داد تا ایجاد شود. جالب 
رییس  برای  ششم  ناخن  نقش  اکنون  محکمه  همین  این که 

جمهور را بازی می کند.
را  آقای کرزی  انتخابات  مورد  در  اختصاصی  ایجاد محکمه 
در مقابله با شمار قابل مالحظه ای از اعضای پارلمان قرار داده 
تاکید  اختصاصی  محکمه  لغو  بر  پارلمان  نمایندگان  است. 
دارد، اما قاضی صدیق اهلل حقیق رییس این محکمه گفته است 
که این محکمه به کار خود ادامه می دهد و عدالت را برقرار 

می کند.
این محکمه در بسیاری از والیت های کشور رای به بازشماری 
نتیجه  که  است  رسیده  نشر  به  خبرهایی  است.  داده  آرا 
بازشماری آرا ممکن است در نتایج اعالم شده تغییری به میان 
و  نشر رسیده  به  مورد والیت خوست  اولین خبرها در  بیاید. 
گفته شده است که ممکن است در نتیجه اعالم شده این حوزه 
که پنج کرسی در شورای ملی دارد، 60 درصد تغییر به وجود 
بیاید. به وجود آمدن شصت درصد تغییر می تواند باعث ایجاد 
بحران جدید در رابطه به انتخابات شود. از سوی دیگر ممکن 
است در برخی از والیت های دیگر نیز همین وضعیت ایجاد 

شود.
سال از دست رفته

خواند  رفته  دست  از  سال  می توان  نظر  این  از  را   1389 سال 
از که  یکی  که  اداری  فساد  با  مبارزه  در عرصه 

محسوب  دولت  ساحات کاری  مهم ترین 
نرفت.  پیش  از  کاری  می گردید، 
از  کابل بانک  وضعیت  بحرانی شدن 
دهان  به عنوان  کارشناسان  سوی 
زخم های  از  یکی  کردن  باز 
افغانستان  در  اداری  فساد 
محسوب می گردد. عدم 
رسیدگی  در  شفافیت 
به مشکالت این بانک 
صندوق  تا  گردید  باعث 
خود  همکاری  بین المللی  وجهی 
قرار  نظر  تجدید  مورد  افغانستان  با  را 
با  پول  بین المللی  صندوق  روابط  قطع  دهد. 
دولت افغانستان باعث می گردد تا یکی از مهم ترین 
سرمایه  و  پول  جذب  راستای  در  ارتباطی  کانال های 

درافغانستان بخشکد.
در  شفافیت  خواستار  نیز  ملل  سازمان  سرمنشی  مون  بان کی 
این عرصه شده است. از سوی دیگر در گزارشی که از سوی 
موسسات تحقیق کننده به نشر رسیده، نشان داده شده است که 
افغانستان از نظر عدم شفافیت در دومین درجه قرار دارد. این 
در حالیست که در دولت افغانستان ارگان های مختلفی برای 
مبارزه با فساد اداری ایجاد شده و میلیون ها افغانی در راستای 

ایجاد اصالحات اداری و محو فساد اداری هزینه می شود.
البته دستاوردها در سایر عرصه ها نیز زیاد قابل توجه نیست. در 
نیز دستاورد  با مواد مخدر  با تروریزم و مبارزه  عرصه مبارزه 
می توان  این رو  از  است.  نشده  دولت  نصیب  قابل مالحظه ای 
سپری  بی دستاورد  نیز  عرصه ها  این  در  سال 1389  که  گفت 
شده است. اما مبارزه با فساد اداری چون رویش مانور تبلیغاتی 
صورت می گرفت، یکی از محورهای اصلی کاری حکومت 

آقای کرزی در دور دوم محسوب می گردد.

به عنوان لحظه تحویل سال محاسبه می کنند  سال را 
و در همان لحظه که ساعت از دوازده شب می گذرد 
باور  تبریک می گویند و  به همدیگر  را  تحویل سال 
خوشحال  و  شاد  خیلی  باید  لحظه  این  در  که  دارند 
بود چه این شادی همچنان در طول سال جدید ادامه 
پیدا خواهد کرد. در این شب معموال مردم در هرات 
سفره  زینت  هم  ماست  همچنان  و  می پزند  سبزی پلو 
می باشد. در داخل شهر بعضی ها هم سفره هفت سین 
می چینند و این سفره برای چند روز همچنان هموار 
می ماند. مردم هرات از روز اول سال شروع به رفتن 
این  و  می کنند  سرسبز  دشت های  و  تفریحگاه ها  به 
تفریح تا روز سیزدهم سال نو که به نام سیزده بدر یاد 
می شود ادامه پیدا می کند. در روز سیزدهم سال نو 
پیدا  را  خانواده ای  کمتر  هرات  شهر  داخل  در  شاید 
تفریح می روند.  به  دامنه های سرسبز  در  و همه  کنی 
سمیع اهلل در شهر هرات می گوید آنان از همین اکنون 
برنامه ریزی کرده اند که در طول چند روز اول سال 
به کجا ها برای تفریح و میله کردن بروند. او می گوید 
با این که در روز های اول سال کار و بار آنان سکه 
دارند  راه  در  بیشتر خانواده های که عروسی  و  است 
برای عروس شان سال نوی می خرند که شامل طال هم 
روز های  نیست  حاضر  او  حال  این  با  ولی  می گردد 
اول سال را در مغازه اش بگذراند. بلکه این روز ها را 
برای گذراندن کنار خانواده اش در نظر گرفته است. 
با این که دغدغه های امنیتی یکی از چالش های مهم 
مناطق  به  فارغ البال  دارند  دوست  که  مردمی  برای 
مسوولین  ولی  می باشد،  بروند  تفریح  برای  مختلف 
ویژه ای  تدابیر  نو  سال  از  قبل  روز  چندین  از  امنیتی 
را برای تجلیل از سال نو روی دست گرفته اند که از 
جمله تامین امنیت مناطق تفریحی نیز می باشد. احمد 
سه  دو  در  می گوید  هرات  شهروندان  از  یکی  رفیع 
سال گذشته آنان زیاد جرات نداشتند تا در روز های 
سال نو به مناطق دورتر از شهر بروند زیرا گروه های 
مختلف مانند از رهزنان، دزدان و مخالفین دولت در 
عملیات  گذشته  سال  ولی  داشتند  وجود  مناطق  این 
متعددی این مناطق را از وجود آنان پاک کرده است 
که  پشتون زرغون  و  سیاوشان  منطقه  به  مردم  حتا  و 
به  بود  قبل  مناطق در طول سه چهار سال  ناامن ترین 

تفریح می روند. 
با  هرات  در  گذشته ها  همچون  نو  سال  جشن 
تجلیل  با  مردم  و  می گردد  تجلیل  ویژگی هایش 
سال  تا  دارند  دوست  نو  سال  و  نو  روز  از  خجسته 
کنند.  مشکلی سپری  و  بدون دغدغه  را  جدید خود 
اینکه دولت چقدر در برآورده کردن آرزو های مردم 
تالش می کند چیزی است که در گذشته کمتر دیده 
تغییر  را  آینده آن  آیا  نیست که  معلوم  و  است  شده 

خواهد داد یا خیر. 


سال خونین
 سال ناهماهنگی
 آژند و سال از دست رفته
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باشكوه  ترين مراسم نوروزی در شهر مزارشريف واليت 
گل سرخ  باستاني  جشن  برپايی  و  مي شود  برگزار  بلخ 
»ميله  را  جشن  اين  دارد.  هزارساله  چندين  قدامت 
گل سرخ« نام نهاده اند، زيرا دشت های واليت بلخ در اين 

فصل غرق گل سرخ مي شود. 
است  که  برگزاري جشن گل سرخ   مرکز  مزار شريف، 
همه ساله با برافراشتن علم مبارك زيارت سخي شاه اوليا، 
آيين های نوروزی آغاز می شود. گفتنی است هزاران نفر 
شرکت  برای  همسايه  کشورهای  و  افغانستان  سراسر  از 
به  به مزار شريف مي رسانند.  اين آيين ملی، خود را  در 
مهمانخانه ها،  حوت،  ماه   در  مزار  شهريان  دليل،  همين 
مسافرخانه ها، هوتل ها، رستورانت ها و چايخانه ها را برای 
جشن  يک  اين   و  می سازند  آماده  مهمانان  از  استقبال 
خاص است که در شهر مزارشريف در ۴۰ روز اول سال 
در  و  می شود  اجرا  سرخ  گل های  روييدن  مناسبت  به  و 
اين  در  برای حضور  از همه جا  مردم  اين ۴۰  روز  طول 

جشن به مزار شريف می آيند. 
باشكوه تر نسبت  اين مراسم  اما چرا در شهر مزارشريف 
به ديگر جاها برگزار می گردد؟ دليل اين است که جشن 
سال نو در مزار با برافراشتن جهنده که منسوب به جهنده 
حضرت علی خليفه چهارم اسالم است، برگزار می گردد.

می گويد:  زمينه  در  بلخ  واليت  والی  نور،  محمد  عطا 
والی  رياست  به  مرکزی  کميسيون  يک  سال  هر  »مانند 
چون  را  کميته  چندين  کميسيون  اين  و  شده  ايجاد  بلخ 
و کميته  تشريفات  امنيتی، کميته  فرهنگی، کميته  کميته 
مالی تنظيم می کند، که اين کار يک ماه پيش از نوروز 

انجام می پذيرد.
والی بلخ در رابطه به امنيت جشن سال نو 139۰ می گويد: 
امنيت  ملی،  اردوی  ملی،  پوليس  امنيتی  نيروهای  »تمام 
با  پی آر تی  و  آيساف  نيروهای  و  پوليس سرحدی  ملی، 
هماهنگی کامل به خاطر امنيت هرچه بهتر در ايام سال نو 
اعزام  می شود  امنيتی  مامور  هزار   5 حدود  مجموعا  که 

شده اند.«
وی می گويد نيروهای خارجی در داخل شهر و چوك ها 
امنيت  و  مخابره  بخش  تنها  آنها  و  شد  نخواهند  ديده 

هوايی را به عهده خواهند داشت.
وی از وزارت دفاع کشور و وزارت داخله می خواهد که 
امنيت  گرفتن  بهتر  چه  هر  خاطر  به  را  چرخبال های شان 

همزمان با نزديک شدن نوروز، حال و هوای ظاهری بسياری 
سال های  در  اما  می شود،  دگرگون  افغانستان  شهر های  از 
ايام  و  نو  سال  آغاز  از  بزرگداشت  و  تجليل  پسين  دهه ی 
نوروز به دليل نبود امنيت و موجوديت ديدگاه های مختلف 
چند  از  به جز  روز  اين  است.  باخته  رنگ  کم کم  مذهبی 
چندانی  رونق  ديگر  واليات  در  شريف  مزار  جمله  از  شهر 
تاريخ  و  قدمت  با  واليات  از  يكی  نيز  تخار  واليت  ندارد. 
بهار  و  نو  هنگام سال  در  آريايی يان  است که  آريايی  کهن 
نو با برپايی جشن و شادمانی اين روز را گرامی می داشتند. 
آن چه نوروز و سال نو را در تخار پذيرفتنی جلوه می دهد 
موجوديت تپه های سبز و زيبا و آب و هوای گواراست که 
در آغاز هر سال تا سه روز بسياری از اين دامنه ها شاهد تجمع 
و جمع آمد خانواده ها و مردمی است که می خواهند به نحوی 
از اين روز تجليل به عمل بياورند. تجليل از اين روز در تخار 
ندارد. همان گونه که گفته  با واليات ديگر  تفاوت چندانی 
شد شمار زيادی از خانواده ها با گرفتن مقدار مواد خوراکی، 
سمنک و هفت ميوه ی تهيه شده از قبل به صورت گروهی يا 
از  و  می گسترانند  سبز  تپه های  در  را  بساط خويش  انفرادی 

زيبايی و نو شدن طبيعت لذت می برند.
تخار  عامه  کتابخانه ی  مسوول  رهياب،  محمد  پاينده  نظر  به 
بايد گرامی داشته  و  احيای مجدد طبيعت است  نوروز روز 
شود؛ زيرا در اين فصل زمين لباس نو به تن می کند و نباتات 
زندگی را از سر می گيرند. وی اضافه می کند: »پس چه بهتر 
ادامه  نو  نگاه  با  را  با طبيعت زندگی  نيز همگام  انسان ها  که 
دهند. به عبارت ديگر انسان ها بايد گذشته ی خويش را پشت 
سر گذاشته، سال نو را با برنامه های نو آغاز کنند. از همين 
جاست که می بينيم گذشتگان ما به اين روز اهميت می دادند 
می توان  اين  بر  بنا  می داشتند.  گرامی  را  نوروز  همه ساله  و 
گفت : تجليل از نوروز ريشه در تاريخ کشور ما دارد و اين 
يک عنعنه ی پسنديده است که با هيچ يک از اصول اسالمی 

و انسانی در تضاد نمی باشد.«
عتيق اهلل ساحل، يكی از شاعران و نويسندگان تخار: »استقبال 
از سال نو و تجليل از جشن دهقان در سال نو که معموال در 
نخستين روز سال خورشيدی برگزار می شود، اتفاقا در تخار 
آنقدر زمانه دارد و آن قدر به گذشته تعلق می گيرد که تاريخ 
و خوشی  نيست.  معلوم  به کسی  دقيق  به صورت  آن  آغاز 

که  باشد  تا  نمايند  اعزام  باستانی  جشن  اين 
سر  پشت  را  جشن  اين  آرام  خاطر  با  مردم 

بگذرانند.
فرمانده  عليزی،  عصمت اهلل  همچنين 
فرماندهی امنيه واليت بلخ از آمادگی ها در 
رابطه به امنيت اين جشن ياد کرده می گويد: 
»از تاريخ 25 حوت ما احضارات درجه يک 
خود را  شروع کرديم  و بيش از پنج هزار 
نيرو از تمام ارگان های امنيتی، پوليس ملی، 
سرحدی   5 زون  ملی،  امنيت  ملی،  اردوی 
امنيتی  کمربند   7 در  پی آر تی  و  آيساف  و 

مشغول گرفتن تدابير امنيتی هستند.«
آقای عليزی افزود: »تا همكاری مردم نباشد 

کوشش ما نتيجه صد درصدی نمی دهد و ما از مردم شهر 
مزار شريف می خواهيم که اگر به کدام چيزی مشكوك 
وقوع  از  تا  تماس شوند  در  پوليس  با  فورا  برمی خورند، 

کدام حادثه جلوگيری به عمل آيد.«
واليت  فرهنگ  و  اطالعات  رييس  خليق،  محمد  صالح 
مزارشريف  شهر  در  نوروز  جشن  برگزاری  درباره  بلخ 
می گويد: »از سال ها بدينسو جشن نوروز در مرکز واليت 
بلندرتبه که  با مراسم رسمی و شرکت دولت مردان  بلخ 
شروع  می افرازند  را  علی)ع(  حضرت  زيارت  جهنده 
آمادگی  نوروز  روز  رسيدن  از  قبل  يک ماه  و  می گردد 

برای سال نو گرفته می شود.«

به  نوروز   در  خصوص  به  نو  سال  در  کردن 
به  اما  و  می گيرد؛  تعلق  انسان  عمر  درازای 
از عهد  افغانستان  شكل گسترده و رسمی در 
از زمان  اين سو جريان دارد؛ يعنی  به  جمشيد 
روايات  بر  بنا  که  امروز،  به  تا  کهن  آريانای 
تا  است.  افغانستان  شاه   اولين  جمشيد  تاريخ 
روزگاران  در  داريم  خاطر  به  ما  که  جايی 
نو در واليت تخار تجليل  از سال  معاصر هم 
هايی صورت می گيرد و بسيار تجليل های پر 
شان و شوکت. دو نقطه از واليت تخار نسبت 

به ساير نقاط بيشتر محل تجمع و محل اشتراك مردم در اين 
روستای خيالن  در  يكی  دو محل  اين  است.  باستانی  جشن 
تخار  مرکز  در  ورته بز  تپه ی  در  ديگر  و  چاه آب  ولسوالی 

است.«
قدامت  اين  با  آريايی  جشن  اين  ساحل،  اهلل  عتيق  نظر  به 
با مواجه شدن ديدگاه و نگرش های  تاريخی اکنون کم کم 
همراه  جشن ها  »اين  می افزايد:  وی  می رود.  بين  از  مختلف 
پرنده های  نمايش  مواشی،  نمايش  پهلوانی ها،  بزکشی ها،  با 
گونه گون بودند. حال می بينيم که اين جشن با چه واکنش ها 

و با چه برخورد ها و با چه طرز ديد ها رو به رو خواهد شد.«
بزکشی،  را،  تخار  در  نوروز  جشن  بازی های  مهم ترين 
تشكيل  محلی  بازی های  ديگر  و  پران بازی  کاغذ  پهلوانی، 
تالقان  شهر  کيلومتری  پنج  در  ورته بز  تپه ی  که  می دهد 
شاهد  هرسال  نوروز  روز  در  که  است  مكان هايی  جمله  از 

جمع آمد شهروندان تالقان است.
که  ديگريست  مسايل  از  انفجار  و  انتحار  از  هراس  و  ترس 
گفتگو  در  است.  ساخته  نگران  را  شهروندان  از  بسياری 
دليل  اين  به  آنان  که  دريافتم  تالقان  شهروان  از  شماری  با 
ندارند؛  روز  اين  در  خانه  از  برامدن  برای  چندانی  عالقه ی 
چون افراطيون با تجليل از اين روز مخالف هستند و امكان 
را  مردم  و  کنند  سازمان دهی  را  حمالتی  که  می رود  آن 

قتل عام نمايند. 
»من  می گويد:  تالقان  شهروان  پل  باشنده ی  ناصر،  احمد 
باشم؛ چون  با فرزندانم در خانه  تصميم دارم روز نوروز را 

برگزاری  کميسيون  ايجاد  از  »بعد  می کند:  اضافه  وی 
نوروز که تحت رياست والی واليت رسما ايجاد می گردد 
تمام آمادگی ها برای اين جشن تاريخی آريايی ها گرفته 
و  ديوارها  می شود؛  چراغان  مزارشريف  شهر  می شود، 
کارهای  می شوند،  رنگ آميزی  مجددا  شهر  دوکان های 
نواحی  و  اطراف  پاك کاری  برای  را  حشر  دسته جمعی 
سازمان دهی  مزارشريف  شهر  و  مبارك  روضه  زيارت 
می آيند  ديگر  واليات  از  که  مهمانانی  برای  می نماييم؛ 
مسافرخانه ها  شده،  تخليه  شريف  روضه  اطراف  مكاتب 
تحت مراقبت قرار می گيرند تا خدمت بهتری ارايه کنند، 
و  کشور  نامدار  هنرمندان  موسيقی  و  شعرخوانی  محافل 

هيچ اعتباری وجود ندارد. اگر به محالت تجمع مردم بروم، 
خدای ناخواسته کدام واقعه رخ ندهد. بهتر همان است که در 

کنار خانواده اين روز را در خانه جشن بگيريم.«
عالقه ی  می شود  ديده  که  گونه ی  به  موانع  اين همه  باوجود 
اين روز وجود  از  برای بزرگداشت  زيادی در ميان جوانان 

دارد. 
از  يكی  با  تازگی  به  که  است  جوانانی  از  منصورصمدی، 
در  دارد  عالقه  که  وی  است.  شده  نامزد  خويشاوندانش 
کند،  گردش  سبز  تپه های  به  نامزدش  با  يكجا  نوروز  روز 
او  نمی دهند.  وی  به  را  اجازه  اين  نامزدش  خانواده ی  اما 
نامزدم  نوروز  روز  در  داشتم  دوست  خيلی  »من  می گويد: 
ايران  از  تازه  بزرگش  برادر  بدبختانه  مگر  کنم؛  مالقات  را 
برگشته و گفته اگر منصور اين طرف ها بيايد پايش را قطع 

می کنم. به اين ترتيب شايد نوروز برای من خوش نگذرد.«
اما اين مشكل در همه جای تخار يكسان نيست. شمار ديگر 
از خانواده ها به نامزد ها اجازه می دهند که از نوروز و سال نو 
لذت ببرند و به ديدار يک ديگر بروند. احمد سمير کريمی 
جوانی است که از دانشكده ی ادبيات دانشگاه تخار فارغ شده 
می گويد:  او  می گذرد.  نامزدی اش  از  يک سال  مدت  و 
مقابل  خوبی  خانواده ی  با  دارم،  دوست  خيلی  را  »نامزدم 
هستم، طبق معمول امسال نيز مقدار ماهی و ضروريات ديگر 
در نظردارم همراه خود و خانواده به ديدن نامزدم بروم و سال 

نو را تجليل کنيم.«
در  تخار  در  نوروز  از  استقبال  ويژگی های  از  ديگر  يكی 

نمايشگاه های هنری و آتش بازی را به راه می اندازيم.«
بلخ  واليت  عامه  صحت  رييس  ربيع،  ميرويس  همچنين 
»ما ۴  داده می گويد:  نوروز خبر  ايام  از آمادگی شان در 
ايجاد  مبارك  را در داخل صحن روضه  کلينيک مجهز 
نموديم و 1۰ کلينيک ديگر را در مسير راه از پوزه فيروز 
نخچير الی داخل شهر و ۴ کلينيک  سيار صحی در داخل 
شهر در گشت و گذار می باشد که مجموعا 22 داکتر و 
تا  دارند  قرار  مردم  خدمت  در  مستخدم  و  نرس  تن   ۴۴
رسيدگی  فورا  می دهد،  رخ  ناخواسته  واقعه ای خدا  اگر 

صورت گيرد.«
اين کارها و رسيدن روز سال  تمام  از تكميل شدن  بعد 
نو، تمام مردم در شهر در اطراف روضه مبارك در داخل 
صحن چهار باغ باالی آپارتمان های روی جاده ها و حتا 
منتظر  هيجان  و  شور  يک  با  درخت ها  باالی  نفر  ده ها 
برافراشته شدن علم مبارك يا جهنده موال علی از ساعت 

6 صبح الی برافراشتن علم مبارك می مانند.
با تمام شدن سخنرانی ها از جانب يكی از مقامات بلندپايه 
آغاز  علی  حضرت  جهنده  کردن  بلند  فرمان  دولتی، 

می شود و با 21 فير توپ بدرقه می گردد. 
عتيق اهلل انصاری، رييس روضه فير 21 توپ نظامی را حين 
برافراشتن جهنده احترام به حضرت علی)ع( دانست و او 

را شير خدا و سپه ساالر اسالم خواند. 
موال  جهنده  برافراشتن  »تاريخ  می گويد:  انصاری  آقای 
قبل  سال   53۰ به  مزارشريف  روضه  صحن  در  علی)ع( 
زمانی که  در سال 1۴8۰ميالدی  برمی گردد که  امروز  از 
باستانی حكم می راند،  بايقرا در اين خطه  سلطان حسين 
تثبيت  داشت  نام  »خيران«  خواجه  سابق  که  مقبره ای 
گرديد که زيارت حضرت علی)ع( می باشد و بعد از آن 
به نام بيرق اسالم در اين مكان که توسط وزير دانشمند او 
اميرعلی شيرنوايی به شكل امروزی آن بنا گرديد، جهنده 

باال می شود.«
بعد از آن مردم بلخ وقت را به مسافرين می دهند تا مراسم 
به خانه دوستان و  نمايند و خودشان  زيارت شان را تمام 
نوش جان کردن هفت  و  نو  سال  تبريكی  به  اقارب شان 
سين و هفت ميوه که ميوه خاص نوروزی است، می روند.

چهلم  شب  در  و  می يابد  ادامه  روز  چهل  تا  مراسم  اين 
جهنده مبارك دوباره پايين گرديده و مراسم سال نو نيز 

خاتمه می يابد.

و  دهقانان  همه ساله  که  بود  دهقان  جشن  برگزاری  گذشته 
زراعتی،  محصوالت  گذاشتن  به نمايش  با  تخار  کشاورزان 
حيوانات و يوغ و اسپار در يک محل شادمانی می کردند و 
مردم را نيز لذت می بخشيدند. اما اين جشن نيز از دو سال به 

اين طرف در تخار برگزار نمی شود.
تخار  زراعت  اداره ی  رييس  عينی،  سيدمعين الدين  انجنير 
افغانستان  در سرتاسر  زراعت  وزارت  ساله  »همه   : می گويد 
به خاطر تجليل از ميله دهقان با وزارت اطالعات و فرهنگ 
توافق،  از  بعد  می کرد.  را  مالی  وجوه  يک  پيشنهاد  مشترکا 
مبلغ  همين  و  می شد  پيشنهاد  ماليه  وزرات  به  موضوع  اين 
تمام واليات را از نگاه درجه به سه کتگوری تقسيم می کرد 
)درجه اول، دوم و سوم( که يک اندازه پول در حدود 3۰ 
يا ۴۰ هزار به واليات انتخاب شده تخصيص داده می شد، اما 
اين طرف ما ميله ی نوروز را در تخار تجليل  به  از دو سال 
نكرديم. دليل آن در نبود تخصيص و يا پولی که از وزارت 
داده می شد بود. در همين دو سال پولی برای ما داده نشده که 

ميله ی دهقان را تجليل کنيم.«
در  نيز  را  امنيت  نبود  موضوع  تخار،  زراعت  اداره ی  رييس 
جشن  از  تجليل  عدم  ديگر  دليل  و  دانسته  مهم  رابطه  اين 
می گويد:  وی  می کند.  عنوان  موضوع  همين  در  را  دهقان 
»گرفتن امنيت همين اجتماعات يعنی جمع شدن شمار زيادی 
لحاظ  اين  به  از دهقانان در يک ساحه، کار مشكلی است. 
برگزار  را  دهقان  جشن  شرايط  چنين  در  نمی بينيم  الزم  ما 
کنيم. تامين امنيت اين همه کار خيلی دشوار است که حتا از 

عهده ی مراجع امنيتی هم بر نمی آيد.«
هرگونه  اعالميه ی  نشر  با  تخار  علمای  شورای  حال  اين  در 
جشن و شادمانی در اين روز را از نظر دينی و مذهبی مردود 
دانسته هشدار داده اند که اگر اين روز از جانب دولت و يا 
مردم تجليل شود، با آنان برخورد جدی شده در مقابل شان 

ايستادگی صورت می گيرد.
و  واليت  اداره ی  ويژه  به  دولتی  مسووالن  گذشته  در 
تجليل  منظور  به  تشكيل يک کميسيون خاص  با  شهرداری 
اين  کردن  رد  اما  می گرفتند.  آمادگی  روز  اين  از  شايسته 
موضوع از جانب شورای علما بر دهان همگان مهر سكوت 

کوبيده است. 

 عبدالحسیب شریفی

همراه با طبیعت به استقبال نوروز در تخار

 جمشید رادفر

مقامات در والیت بلخ

برای جشن نوروز
 آماده می شویم

ادامه از صفحه 1
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خواسته های  سلسله  یک  خیابان ها  در  شورش  با  مردم 
مدنی  و  سیاسی  سازمان های  فقدان  در  را،  کلی  و  عمومی 
مطرح  شعارها  تعداد  یک  قالب  در  برجسته،  و  قوی 
تغییر  نیست.  انقالب کافی  برای یک  این  البته  و  کرده اند، 
مسالمت آمیز قدرت، به الیگارشی فاسد حاکم مجال تجدید 
قوا و سازماندهی مجدد سیاسی را می دهد. چه بخواهیم و 
الیگارشی در فقدان خواسته های مشخص  این  یا نخواهیم، 
این رو  از  می کند.  حفظ  را  خود  مردم  ضعیف  رهبری  و 
موقتی  فلج کننده ی  شوک  و  ذوق زدگی  نوع  یک  باید 
این شوک و  میانه  فعلی تشخیص داد که در  را در فضای 
ناباوری عمومی از سرنگونی یک مستبد، احتماال الیگارشی 
فاسد بدون پاسخگویی نسبت به گذشته همچنان نظام فعلی 
را  مردم  بر  سیاسی  نامشروع  سلطه ی  و  اقتصادی  استثمار 
حفظ کنند. به مصر توجه کنید:  ارتش با شلیک نکردن به 
مردم، خشم عمومی را متوجه حسنی مبارک کرد. اما، آیا 
نظام سی ساله ی استثمار اقتصادی و استبداد سیاسی تنها کار 

حسنی مبارک و جمال مبارک بود؟
خود  به  مردم  از  حمایت  با  که  است  شده  موفق  ارتش 
نیست.  حق اش  هرگز  که  بدهد- مشروعیتی  مشروعیت 
الیگارشیک  اقتصاد  نظام  پایه های  از  یکی  مصر  ارتش 
و  اقتصادی  بی عدالتی های  و  استثمار  مصر،  فاسد  نولیبرال 

اجتماعی در آن کشور است.
گفتمان  یا  دیسکورس  نباید  ما  که  است  این  منظورم 
اکادمیک و رسانه ای غربی را در مورد تحوالت خاورمیانه، 
در کمال شگفت زدگی  آنها  نماییم.  تعقیب  ویژه مصر،  به 
گذار  یک  عرب ها  که  می نمایند  وانمود  خوشحالی  و 
دموکراتیک برای سقوط حکومت های استبدادی را تجربه 
بنیادگرایی  نگرانی شان  تنها  حاضر  حال  در  که  کرده اند 
اسالمی است. در حالی که هدف دموکراسی تنها رفتن به 
پای صندوق های رای، رفتن حسنی مبارک و آمدن عمرو 
موسی و محمد البرادعی نیست. دموکراسی ای که به عدالت 
اجتماعی و اقتصادی منجر نشود، انحصار و توزیع ثروت و 
بیرون  نظامی  و  سیاسی  فاسد  الیگارشی  دستان  از  را  منابع 
ننماید، تنها عوام فریبی و سرآغاز یک انارشی دیگر است. 
زیرا، ترس من این است که اقتصاد نولیبرال غربی و روند 
خصوصی سازی فسادآلود در بستر یک اقتصاد و مدیریت 
بی کفایت و بدون منابع در کشور هایی چون مصر و تونس 
همچنان ادامه پیدا نماید و این کشورها بر فقر و بی عدالتی 

نهادینه و ساختاری دیرسال فایق آمده نتوانند.
بنابراین باید آینده ی تحوالت سیاسی و اجتماعی خاورمیانه 
را از چشم انداز بزرگتر دید. دسکورس های غربی تحوالت 
خاورمیانه را کژتابی می نمایند، تحریف می کنند. آنها میل 
دموکراتیک  و  سیاسی  جنبه های  باالی  بیشتر  که  دارند 
تحوالت توجه کنند، یک جنبش شهری مدرن که از ابزار 
شیک غربی چون فیس بوک و تویتر استفاده کرده و انقالب 
ُغنیم، جوان مصری  واییل  »تویت« می نمایند. زمانی که  را 
که با دوستان خود صفحه ی فیس بوک »ما همه خالد سعید 
هستیم« را سازماندهی کرد، کسی که یکی از رهبران جوان 
موسسه  در  می آید،  حساب  به  مصری ها  عمومی  طغیان 
TED برای مردم در مورد تحوالت مصر صحبت می کرد 
و من از جراحی کردن و پوشاندن انگیزه های اصلی خیزش 

حمید عبیدی: 
این  در  جوان  تحصیل یافتگان  نسل  آیا  آهنگ،  آقای 
خیزش  جریان  در  نتوانسته اند   که  حالی  در  کشورها 
در  که  کنند  ایجاد  را  سیاسی  تشکل های  اعتراضی شان  
رهبران  آنان  میان  از  نیز  و  بگیرند،   سهم  آینده  انتخابات 
شناخته شده ای تبارز نکرده اند، خواهند توانست در رهبری 
نیروهای  یا این که رهبران و  ایفا کنند و  تحوالت  سهمی 
سیاسی دیگر بر این موج سوار شده و ممکن است تحوالت 

را در مسیر دیگری به جریان اندازند؟
کاوه آهنگ:

قرار  یک حزبی  سیستم های  ستم  تحت  که  جوامعی  در 
حرکت های  یا  شخصیت ها  که  است  محال  امروز  دارند، 
را مطرح  مردم  و خواسته های  کنند  باال  بتوانند سر  مردمی 
برای شخصیت ها  را  امکان  این  نمایند. سیاست  سرکوب، 
و حرکت های حق طلبانه میسر نمی سازد. واقعیت این است 
که اکثریت مردم در هر جامعه ای - به خصوص در جوامع 
برخوردار  سیاسی  کافی  آگاهی  از  فعلی-  بحث  مورد 
به  بیشتر  نیاز های حاضر،  به ضروریات و  نظر  نیستند. مردم 
و  می بینند  را  لحظه  همین  می کنند،  عمل  احساسات  روی 
نفس   در  مردمی  قیام های  این گونه  چند  هر  نه.  را  عاقبت 
پیراهن  »همان  اگر  اما  استند  تحسین  قابل  بی اندازه  خود 
خونین گذشته دوباره به تن گردد«، نشان دهنده ی این است 
که حرکت فکری و خردگرایانه در جامعه به وجود نیامده 
صفر  در  ضرب  متاسفانه  مردم،  جان فشانی  تمام  و  است 
خواهد گردید. قیام مردم ایران در مقابل شاه و جهاد مردم 
افغانستان در مقابل دست نشاندگان روس نمونه هایی از این 
نتیجه ی  با  رابطه  پیشداوری در  نوع  نظر من هر  به  قبیل اند. 
این قیام ها عاقالنه نخواهد بود؛ زیرا بر عالوه ی جریان های 
روشنفکرانه،  ملی  جریان های  و  خارجی  و  داخلی  مذهبی 
نیز  اروپاـ  و  هندوستان  روسیه، چین،  ـ امریکا،  ابرقدرت ها 
به  مساله ای که  اما  و  منافع خود تالش خواهند کرد.  برای 
نظر من از اهمیت خاص برخوردار است این است که جهان 
غرب تا اکنون این کشورها را به دیکتاتورهای سیکوالر و 
اسالمیست ها تقسیم بندی کرده بود و بر این اساس غربی ها 
پشتیبانی  سکوالر  دیکتاتور های  از  خویش  منفعت  برای 
می کردند و اما این قیام ها نشان دادند که نیرو هایی در این 
جوامع وجود دارند که با هر نوع دیکتاتوری، چه مذهبی و 
چه غیرمذهبی، مخالف می باشند. لذا ما تماشاگران نباید از 
اندازه زیاد احساساتی شویم. به باور من هر چه در رابطه با 
برداشت های  و  است  فرضیات  می کنیم،  مطرح  قیام ها  این 

شخصی.  
حمید عبیدی: 

آقای خالد خسرو! از نظر شما آیا خواسته دموکراسی برای 
حاضر  حالت  در  افریقا،   شمال  و  میانه  شرق  کشورهای 
بیشتر یک  خیال خوش است و یا یک هدف دست یافتنی؟

آقای خالد خسرو )پژوهشگر مقیم کانادا(:
فعال آن چه که ما در کشورهای عربی شاهد هستیم، خیزش 
طغیان  یک  خیزش  این  و  است  عمومی  سیاسی  عمیق 
خشمگین واقعی و توده ای بوده که به صورت مدنی و در 
قالب همبستگی جمعی، حکومت های مستبد و پولیسی را به 
چالش کشیده اند. از این رو من باور ندارم که این خیزش ها 
فقر،  تعیین شده است- چون فساد،  از پیش  یک سناریوی 
بخش  و  دولت  ساختاری  بی کفایتی  و  ناتوانی  و  استبداد 

خصوصی  منجر به خیزش های جاری شده اند.
کرده اند  پیدا  دست  موفقیت  به  مردم  تونس،  و  مصر  در 
و  قاطع  تحول  کدام  شاهد  هنوز  لیبیا  مورد  در  ولی 
تاثیرگذار نیستیم ولی در سایر کشورها بی ثباتی و دیالوگ 
حکومت های خودکامه با مخالفین را دیده می توانیم- مانند 
بسیار  وعده های  دادن  با  دارند  سعی  حاکمان  که  بحرین 

شورش ها را بخوابانند.
موافق  زیاد  عربی  عمومی  به شورش های  انقالب  اطالق  با 
از  فراتر  را  فعلی  سیاسی  تغییرات  نمی توان  نیستم؛ چون 
جابجایی نخبگان پیشین و صف آرایی مردم در خیابان علیه 
استبداد سیاسی به حساب آورد. الیگارشی فاسد اقتصادی، 
سیاسی و نظامی پیشین بر سر اقتدار است و در مصر می بینیم 
که جنراالن وفادار به حسنی مبارک که زیر فشار امریکا و 
ترس از شورش های عمومی رییس جمهور پیشین را قربانی 
به یک  انتقال قدرت  سیاسی خود کردند، سرپرستی روند 

حکومت ملکی را در اختیار دارند.

عمومی در مصر و تونس و بحرین توسط او متاسف شدم.
حسنی  استبداد  از  مصری ها  و  تونسی ها  که  است  درست 
ولی  بودند،  آمده  ستوه  به  العابدین  زین  و  مبارک 
آغاز  از کجا  را  تونس خیزش عمومی  نکنیم که  فراموش 
از  که  تحصیل کرده  فقیر  جوان  یک  خودسوزی  کرد- از 
بی بضاعتی، بی کاری و بی آیندگی به ستوه آمده بود. وقتی 
و  می خوانی  را  غربی  رسانه های  در  رایج  دیسکورس های 
می بینی، بیشتر آزادی به مفهوم سیاسی آن مطرح می شود. 
ولی الیه های عمیق آن فقر، بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی، 
انحصار ثروت و گردش آن در درون دولت بی کفایت و 
نزدیک  واسطه بازان  و  دالل ها  وابستگان،  دستان  به  مستبد 
است که  برای همین  است.  بوده  به دولت و حزب حاکم 
از  قطر  و  عربستان  و  کویت  چون  نفت خیزی  کشورهای 
دایره ی  در  برخوردارند.  بیشتری  اجتماعی  و  سیاسی  ثبات 
فهم گرسنگان و پابرهنگان تونسی و مصری، آزادی سیاسی 
از روی کار آمدن حکومت مسوول و جوابگویی  عبارت 
افزایش  را  درآمدها  کرده، سطح  مبارزه  فساد  با  که  است 
زندگی  یک  حال  عین  در  و  نماید  اشتغال زایی  داده، 

باکرامت و مدنی را از مردم دریغ ننماید.

در نهایت باید بگویم، با این که سرنگونی حسنی مبارک و 
زین العابدین سرآغاز موج جدید دموکراتیزاسیون سیاسی 
به  در خاورمیانه است، ولی معلوم نیست که این خیزش ها 
سوی یک دولت و اقتصاد عادل مالی و اجتماعی که با فساد 
و انحصار مبارزه نماید و بر روند بی رحم و فاسد نیولیبرالی 
شدن اقتصاد نقطه پایان بگذارد، راه خواهد گشود یا خیر. 
کشورهای  تجربه ی  به  توجه  با  که  است  این  مسلم  قدر 
جنوب شرق آسیا مانند ویتنام و بنگالدش، در عصری که 
کار  نیروی  و  مصرف  بازار  دنبال  به  سرمایه  شدن  جهانی 
کشورهایی  در  نولیبرالی  سیاست های  تداوم  است،  ارزان 
مانند مصر و تونس و دفاع دولت از این وضعیت علیه جامعه 
پیش بینی  قابل  است،  آن  مهم  بخش  سندیکاها  که  مدنی 
محتمل  کامال  شورش  و  بی ثباتی  شرایط  این  در  می باشد. 
التحریر  میدان  که  کرد  فکر  ساده دلی  با  نمی توان  و  بوده 
ناامید  محرومان  و  و  بی کاران  میلیونی  تجمع  شاهد  دیگر 

نخواهد بود.
حمید عبیدی: 

آقای مهجور،  برندگان اصلی و بازندگان اصلی تحوالت 
کنونی در شرق میانه و شمال افریقا کی ها خواهند بود؟ 

مطالعات  مرکز  مهجور )عضو  سیر  احمد  داکتر 
علوم اجتماعی دانشگاه روان فرانسه(:

برنده اصلی تحوالت کنونی در شرق  تا حال  به نظر من،  
میانه و شمال افریقا جنبش مردمی این کشور ها است که قادر 
شده اند تا با موج اعتراضات شان، خشم مشروع خویش را به 
نمایند که دیگر  ابالغ  به همگان  برسانند و  گوش جهانیان 
اسالمی  همچنین حرکت های  آمده اند.  ستوه  به  استبداد  از 
به خصوص سازمان اخوان المسلمین در مصر و تونس که از 
انجام فعالیت سیاسی ممنوع بودند،  با ابتکار عمل،  خود را 
شریک جامعه مدنی ساختند و برای تشکیل یک نظام مدنی 
تا  شدند  دست اندرکار  عمال  سیاسی  پروسه  یک  روند  در 
چون  و  نگهداشته  امان  در  غرب  رویارویی با  از  را  اسالم 
دموکراسی  ارزش های  و  عدالت  آزادی،  منطق  با  ترکیه 
وارد میدان کارزار شوند و غرب را اسیر ارزش های سیاسی 

خودش سازند.
بازنده اصلی در مرحله اول غرب است که غافلگیر تحوالت 

بازی  از دست داد؛ اما  گردید و نزدیک ترین دوستانش را 
اغوا  تا مردم را  دوام دارد، غرب بی نهایت تالش می ورزد 
نموده و با حمایت شکلی از خواسته های مردم، مقام اصلی 

برنده این تحوالت را از آن خود سازد.
بنابراین اگر تحوالت بدین منوال تداوم پیدا کند؛ گرایشات 
مدنی  نظام  یک  ساختار  در  ترکیه،   چون  مدرن  اسالمی 
واقعی  دموکراسی  مانع ظهور یک  و غرب  شریک شوند، 
سازمان  و  بنیادگرایی  اصلی  بازنده  در آن صورت  نشود،  
سنت گرایی  و  استبداد  بستر  در  که  بود  خواهند  القاعده 

توسعه یافته و رشد می کنند.
خالد خسرو: 

برای غرب بی نهایت مهم است. در حال حاضر  این سوال 
هماهنگ  جدید  شرایط  با  را  خود  که  دارد  تالش  غرب 
از  اروپا  اتحادیه  و  متحده  ایاالت  تدریجی  حمایت  کند. 
خط  یک  روی  تونس،  و  مصر  در  دموکراتیک  تحوالت 
می کند.  حرکت  استراتژیک شان  منافع  هوشیارانه ی  تامین 
نقش غرب در حمایت از دموکراسی در خاورمیانه دو پهلو 
مبارک خواستند که  از حسنی  آنها  است.  و کاسب کارانه 
صراحت  به  هرگز  ولی  نماید  آغاز  را  اساسی  اصالحات 
التحریر از  خواهان کناره گیری او نشدند. زمانی که میدان 
حسنی  از  حمایت  که  نمود  احساس  امریکا  شد،  پر  مردم 
معنا که غرب  این  به  نیست.  دیپلوماسی اش  نفع  به  مبارک 
که  می نماید  حمایت  مردم  دموکراتیک  پیروزی  از  زمانی 
مورد  در  خاطر،  این  از  باشد.  نداشته  حمایت  جز  چاره ای 
بحرین و اردن بی نهایت انفعالی عمل می کند، و نمی خواهد 
که باالی آنها فشار وارد نماید. مگر خواسته های بحرینی ها 
و اردنی ها کمتر از خواسته های مصری ها و تونسی ها اهمیت 
داشته که ایاالت متحده و بریتانیا با سکوت معنادار و تنها 
با محکوم کردن لفظی خشونت ها، با آن برخورد می کنند؟

عمیق  بی اعتمادی  است:  مشخص  ریاکاری  این  دلیل 
گفتمان  در  منطقه.  دموکراتیک  و  مدنی  ظرفیت های  به 
آنها سال ها  است.  مهم  ثبات اصل  رایج در غرب،  سیاسی 
به دیدگاه های راسیستی و استعماری باور داشتند که با دو 
گزینه ی اسالم گرایی غرب ستیز و حمایت از حکومت های 
باثبات طرفدار غرب مواجه بوده و بدون شک، انتخاب دوم 

را برگزیدند.
در واقعیت امر، غرب در هر بازی برنده است. کشورهای 
رنج  اقتصادی  عمیق  ناتوانی  و  بی کفایتی  از  خاورمیانه ای 
می برند، در درون دچار اختالفات شدید سیاسی و نظامی اند 
و در هر دو مورد پشتیبانی غرب از آنها مهم است. ولی در 
یک حرکت کلی، این کشورها آن قدر با مشکالت داخلی 
خود درگیر بوده که فرصت تنش و رقابت با غرب را ندارند. 
اقتصادی  مدل  اسالمی  کشورهای  نیز  اقتصادی  لحاظ  به 
مسوولیت های  بدون  امریکایی  نولیبرال  سرمایه داری 
اجتماعی را انتخاب کرده اند که دولت در این مفهوم یک 
است  و کمک های خارجی  نفت  به  وابسته  پدرساالر  نهاد 
که مردم آن رعیت وابسته به اقتصاد سوبسایدی یا یارانه ای 
بی کفایت اند. در عین حال، کشورهایی مانند امارات متحده 
عربی و قطر تنها مدل های موفقی اند که در چشم انداز خود 
دو  این  تجربه  می بینند.  را  پرسودی  مالی  نظام  و  تجارت 
نیست.  ممکن  مصر  و  یمن  چون  کشورهایی  برای  کشور 
چون نفت جای تولید ثروت توسط نیروی کار و ساختارها 
خاطر،  این  از  است.  گرفته  را  تولیدی  صنعتی  مناسبات  و 
از  پایدارتر  و  نهادینه تر  مراتب  به  چینایی  سرمایه داری 

سرمایه داری اماراتی است.
حمید عبیدی: 

آقای سهیل،  برداشت ها و واکنش ها در محافل روشنفکری 
افغانستان و به خصوص کابل در مورد تحوالت  در داخل 

در شرق میانه و شما افریقا چگونه است؟
صبح،   ۸ روزنامه ی  امتیاز  سهیل )صاحب  سنجر 

مقیم کابل(:
من شاهد واکنش جدی و قابل توجهی در کابل نیستم. البته 
اکثر رسانه های داخلی در این زمینه اطالع رسانی کردند و 
حتا در شماری از آنها بحث هایی نیز با اشتراک شماری از 
آگاهان افغان برگزار شد؛ اما در کلیت، تحوالت خاورمیانه 
در  تاثیراتش  هنوز  و  گستردگی  تمام  با  افریقا  شمال  و 
امیدواری  این  یا  کابل  به مباحث جدی مبدل نشده اند.  و 
چیزی  حرکت ها،  این  از  الهام  با  کوتاه مدت،  که  در 
است.  البته  زودهنگام  من  نظر  به  بگیرد،  شکل  اینجا  در 
زیر  گروه هایی  ایجاد  با  فیس بوک  کاربران  از  شماری 
به  »بیایید  طالبانی«،  ضد  »جنبش  »اصالح طلبان«،  نام های 
اینها، تالش دارند  امثال  فساد نه بگوییم«، »جنبش تغییر« و 
این بحث را تا حدی دامن بزنند و حتا یک و یا چندتایی 
از این گروه ها به انتشار طرح هایی نیز پرداخته اند، ولی در 
مجموع من فکر می کنم که برای تبدیل شدن این مساله به 
یک بحث جدی و  نیز مبدل شدن گروه های فیس بوکی که 
از آنها نام بردم  به حلقه های منسجم و دارای برنامه، هنوز 

راه زیادی در پیش است.
ادامه در صفحه 9

بهکدامسومیرود؟

تهیه و ترتیب: حمید عبیدی

قسمت دوم و پایانی

جهان عرب
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

رييس  اوب��ام��ا،  ب��اراک  جمهور  رييس 
که  فرصتی  از  استفاده  با  امريکا،  جمهور 
ماه بزرگداشت زنان به وجود آورده است 
دستاوردهای زنان را ستود و پيشنهادی را 
با هدف پرداخت دستمزد مساوی با مردان، 

ارايه داد.
رييس جمهور اوباما روز شنبه در سخنرانی 
هفتگی راديويی خود گفت گزارش جديد 
نشان  زنان  وضعيت  مورد  در  سفيد  کاخ 
نظر حقوق و دستمزد  از  زنان  مي دهد که 

از مردان عقب افتاده اند.

مي کنند. به نظر او اين استعداد قابل تعميم است 
و در فردي که پي درپي تقويت مي شود نسبت به 

همه، رفتار محبت آميز نشان خواهد داد.
نوجواني که از طفوليت مورد سيلي کاري معلم يا 
پدر خود قرار گرفته ممکن است سرانجام روزي 
درمقابل آن ها بايستد و به تخريب سامان و لوازم 
فاميل، معلمان و  براي اعضاي  يا  بپردازد  مکتب 
اعضاي مکتب ايجاد مزاحمت کند. داليلي که 
براي کم تنبيه کردن، اقامه مي شود، نياز به تشريح 
بيشتري دارد، زيرا مشاهده شده است که برخي 

از معلمان، شاگردان را مکررا تنبيه مي کنند.3
تنبيه گر،  موارد  اکثر  در  تنبيه  تشديد  اين  اثر  در 
لطمات شديدي  و  دست داده  از  را  اختيار  عنان 
مي سازد  وارد  طفل  بر  خصمانه،  حمله  حين  در 
را  فيزيکي  يا  بدني  خشونت  معناي  همان  که 
طفل  موارد  بسياري  در  نتيجه  در  و  زنده کرده 
قابل  ديگر  که  دي��د  خواهد  صدمه  آن چنان 
جبران نخواهد بود مانند خونريزي هاي جمجمه، 
و  عقالني  عقب افتادگي  و  فلج  شکستگي ها، 

صدها مصيبت ديگر.4
خالصه اين که ]تنبيه جسمي[ رابطه بين معلم و 
شاگرد را به صورت زننده اي در مي آورد. اعتبار 
معلم در نظر طفل يا شاگرد متزلزل و اعتماد او 
دشمن  را  معلم  شاگرد  مي شود.  سلب  ايشان  از 
اجتناب  ايشان  با  تماس  از  و  مي کند  فکر  خود 
باعث  گاهي  تنبيه،  ديگر  طرف  از  و  مي کند 
مقاومت گروهي مي شود، يعني وقتي معلم يکي 
از شاگردان را تنبيه نموده، همه شاگردان ضد او 
قيام مي کنند و او را از ادامه کارهاي آموزشي و 

تعليمي بازمي د ارند.5
پی نوشت ها:

 ۹ دستگيرحضرتي،  داکترغالم  اظهارات   -1
جدي 13۸۸/ 3۰ دسمبر۲۰۰۹ 

۲- سيد عبدالوهاب رحماني، )حدود تنبيه طفل 
مسلسل:   شماره  عدالت،  مجله  والدين(،  توسط 

هفتاد وسوم، حوت 13۸۷/ مارچ ۲۰۰۹، کابل.
4- آموزش حقوق طفل، صفحه 133
 5- سيد عبدالوهاب رحماني ، همان.
 6-آموزش حقوق طفل، صفحه 134

ادامه دارد


بنابراين، معلمي که در حضور همه شاگردان 
به  حقيقت  در  مي کند،  استفاده  تنبيه  عمل  از 
مي دهد.  پرخاشگري  درس  خود  شاگردان 
سوي  از  که  اطفالي  است  ديده شده  بارها 
معلمان يا والدين خود لت وکوب شده اند، در 
کوچک تر  اطفال  لت وکوب  به  آن ها  غياب 

پرداخته اند.1
و  دارد  وخيمي  عواقب  کودک  بدني  تنبيه 
روحي  جسمي،  جبران  غيرقابل  صدمه هاي 
متضمن  و  بردارد  در  طفل  براي  اجتماعي  و 
و  علمي  نظر  از  که  است  فراواني  ضررهاي 
رسيده  اثبات  به  موردي،  و  ميداني  تحقيقات 
است. اما آن چه که قابل تاکيد است اين است 
که تمامي اين عواقب و ريشه هاي ضررآفرين 

مغايرت  اسالم،  دين  در  قاعده الضرر  با  تنبيه 
دارد، در دين اسالم حتا دفع ضرر محتمل هم 
واجب است و به همين خاطر حتا احتمال ضرر 
تکليف  وضوکردن  و  روزه گرفتن  جسمي 
که  اين  به  چه رسد  مي دهد،  تغيير  را  شرعي 
و  جسمي  صدمه هاي  و  آسيب ها  ضررها، 
روحي قطعي و يقيني باشد که در آن صورت 
دفع ضرر قطعي و يقيني، به طريق اولي واجب 

است.۲
است.  ]بدني[  تنبيه  ديگر  عارضه  پرخاشگري 
به نظر روانشناس معروف »سکنر« در انسان ها 
يک استعداد طبيعي و ذاتي وجود دارد که بر 
اساس آن افراد نسبت به کساني که در مقابل 
با محبت رفتار  آن ها رفتار محبت آميز دارند، 

الهام  با  که  کرد  اضافه  اوباما  رييس جمهور 
اليحه  که  است  گرفته  تصميم  يافته ها  اين  از 
به تصويب  را  ميزان حقوق و دستمزد  اصالح 

برساند.
کنونی  اقتصاد  در  گفت  همچنين  اوباما  آقای 
بلکه  است،  زنان  مساله  تنها  نه  عادالنه  حقوق 

يک مساله خانوادگی محسوب می شود.
به  که  کرد  خاطر نشان  اوباما  رييس جمهور 
از  زن  التحصيالن  فارغ  شمار  زياد  احتمال 
اما در عين حال  بيشتر خواهد شد؛  دانشگاه ها 
احتمال اين که زنان در فقر و تنگدستی زندگی 

کنند بيشتر است.
سناتور  مورکووسکي،  ليزا  ديگر  سوی  از 
جمهوري خواه از ايالت آالسکا، نيز در سخنان 
پترول  بهای  باالرفتن  گفت  خ��ود  هفتگی 
حاصل اجرای مقرراتی است که دولت اوباما 
در مورد صدور مجوز اکتشاف و توليد نفت به 

تصويب رسانده است.
وی اضافه کرد که حزب او با توليد بيشتر نفت 
در امريکا موافق است، اما در عين حال برای 

کاهش مصرف بايد ماليات را افزايش داد.
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 اوباما: 

زنان از نظر حقوق 
و دستمزد از مردان عقب افتاده اند

بررسي تنبيه 
جسمي اطفال 
در مکتب هاي 

افغانستان 
1388

قسمت چهارم

منبع: صدای امريکا

قانونمندی و حاکميت قانون، 
تضمين کننده آرامش و آسایش مردم افغانستان است.
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فرهنگ تجلیل از نوروز در افغانستان قدامت تاریخی 
دارد. در والیت غزنی نیز مثل سایر والیات کشور از 
و طبیعت جشن گرفته  اول سال  عنوان روز  به  نوروز 
از  و  می پوشند  نو  لباس  روز  این  در  مردم  می شود. 

اقارب و بزرگان شان خبر می گیرند. 
در  »کودکان  می گوید:  غزنی  شهر  باشنده  مصطفی، 
را  دست های شان  می پوشند،  نو  لباس های  روز  این 
اقارب می روند،  و  به خانه های دوستان  حنا می بندند، 
با گرفتن عیدی این روز را تجلیل می کنند و خانواده ها 
در  را  نوروز  تا  می روند،  صحرا  دامن  به  دسته جمعی 

آنجا جشن بگیرند.« 
»ما  باشنده شهر کهنه غزنی می گوید:  غالم حضرت، 
روز نوروز، اول مراسم باالکردن جهنده سخی را در 
مسجد جامع طاق شاه شهرکهنه برگزار می کنیم، سپس 
مراسم  و  می رویم  به کوه سخی  فامیل  با  دسته جمعی 
آن  می کنیم.  تماشا  نیز  آنجا  در  را  جهنده  کردن  باال 
روز تا غروب در آنجا می مانیم و بسیاری از دوستان ما 

در زیارت خواجه بلغار روضه می روند.«
مردم بسیارمحدود  برای  تفریح  محل  غزنی  شهر  در 
است و هر سال مردم در روز نوروز به کوهی مشهور 

اندازه عمر زمین است. وقتی زمین در  به  نوروز  عمر 
کرد؛  آغاز  گردش  به  و  گرفت  قرار  خورشید  مدار 
سال، ماه و فصل پدیدار شد. نوروز نیز با شروع فصل 
روِز  سال،  نخست  روز  یعنی  نوروز  شد.  آغاز  بهار 

ما ظهر روز نوروز مردم قریه جمع می شوند و توسط 
تقسیم  به خانه های محل  نان چاشت  برای  قریه  کالن 
هر  که  است  محلی  قدیمی  رسم  یک  این  می شوند. 

ساله صورت می گیرد.«  
غزنی  گیالن  ولسوالی  در  نوروز  درباره  عبدالوهاب، 
می گوید که در آنجا نوروز با دول و تبله و اتنگ ملی 
ولسوالی جمع  دوردست  نقاط  از  مردم  می شد،  آغاز 
ملی،  اتنگ  میله هایی چون  با  را  روز  این  و  می شدند 
تخم مرغ شکنی و کشتی های محلی تجلیل می کردند. 
به گفته عبدالوهاب حاال به خاطر وضعیت بد امنیتی این 

مراسم زیاد پررونق برگزار نمی شود. 
صرف  غزنی،  والیت  مناطق  و  محالت  برخی  در  اما 
به عنوان روز اول سال مردم نوروز را تجلیل می کنند. 
می گوید:  غزنی  یک  ولسوالی ده  باشنده  نصیر،  سید 
»در ولسوالی ده یک غزنی اکثر مردم فرهنگ جشن 

جشن و پای کوبی. این روز به عهد آریایی های قدیم 
ارتباط می گیرد. نوروز کدام آیین نامه مذهبی، قومی، 
بل جشن  نیست،  سیاسی  تفکر  و  مرام  کدام  قبیله ای؛ 

سرسبزی طبیعت است.

این روز به عهد آریایی های قدیم ارتباط می گیرد. نوروز کدام آیین نامه مذهبی، قومی، 
قبیله ای؛ کدام مرام و تفکر سیاسی نیست، بل جشن سرسبزی طبیعت است.

در شاهنامه فردوسی آمده است که جمشید پایه گذار آیین باستانی نوروز می باشد. 
جمشید بعد از هجرت آریایی ها به سرزمین های جنوبی، آنها را منسجم ساخت و 

اولین دولت را پایه گذاری نمود و قوانین اجتماع را وضع کرد. او مبتکر و توسعه دهنده 
همه فنون، علوم و هنر های همان زمان می باشد.

در شاهنامه فردوسی آمده است که جمشید پایه گذار 
هجرت  از  بعد  جمشید  می باشد.  نوروز  باستانی  آیین 
منسجم  را  آنها  جنوبی،  سرزمین های  به  آریایی ها 
قوانین  و  نمود  پایه گذاری  را  دولت  اولین  و  ساخت 
همه  توسعه دهنده  و  مبتکر  او  کرد.  وضع  را  اجتماع 
فنون، علوم و هنر های همان زمان می باشد. او به زمینی 
می گذارد.  ارج  است،  حیه  موجودات  همه  مادر  که 
او نوروز را، روز اول رستاخیز زیبایی و شور شگفتن 
جشن  بعد  به  آن  از  می گرفت.  جشن  دانسته،  طبیعت 
با  جهان  سراسر  در  بهاری  عنعنه  یک  مثابه  به  نوروز 
اما در کشور  و  برگذار می گردد.  تقویم های مختلفی 
اول ماه حمل مطابق ۲۱ مارچ  افغانستان روز  ما  عزیز 
پاک کاری  با  پرمیمنت  این روز  از  است.  نوروز  روز 
رنگارنگ،  لباس های  پوشیدن  و  »خانه تکانی«  منازل 
میوه  هفت  تهیه  سمنک،  چلو،  سبزی  پز،  و  پخت 
بیرون از منزل، نمایشات  »هفت سین« و سرگرمی های 
استدیوم  محصوالت دهاقین، رژه عنعنوی دهاقین در 

بلند شدن   بابر،  باغ  میله  و سایر والیات کشور،  کابل 
جهنده های مبارک در مزار شریف و در برخی والیات 
نیزه بازی،  چون  ملی  بازی های  راه اندازی  به  دیگر، 
اسپ دوانی، پهلوانی و بزکشی استقبال به عمل می آمد.

از  را  بزکشی  ملی  بازی  اولین بار  برای  من  راستش 
 ۱۳۶۸ نوروز  در  کابل  استدیوم  غازی  در  نزدیک 
دیدم. چاپ اندازان درحالی که از پهلوی اسپ آویزان 
را  بز  الشه  تا  می آوردند  هجوم  نقطه  یک  در  بودند 
زمین  از  است(  سنگین  گوساله ی  یک  اصل  در  )که 
سوارکاران  هیاهوی  و  ازدحام  میان  در  ولی  بربایند، 
نبود. اسپ ها  چابک تاز که این کار هم چندان آسان 
دیوانه وار شیهه می کشیدند و به دور خود می چرخیدند 
و یکدیگر را دندان می گرفتند تا این که در میان هلهله، 
غریو  با  ماهری  چاپ انداز  تماشاچیان،  شادی  و  شور 
می تازد  پیش  به  قوت  با  را شکستانده  نعره صف ها  و 
و الشه بز را به دایره ی معین می اندازد. البته برای من 

بازی تماشایی و جالبی بود.

باال  مراسم  در  تا  می روند  سخی  زیارت  به 
زیارت  کنند.  شرکت  سخی  جهنده  کردن 
بعضی  که  است  روضه  قریه  در  بلغار  خواجه 
تفریح  و  زیارت  برای  آن جا  در  خانواده ها  از 
منار  غزنوی،  محمود  سلطان  روضه  می روند. 
آغا،  حسن  سید  مقبره  منارمسعود،  بهرام شاه، 

باغ ابوریحان البیرونی، زیارت بهلول، ترک حضرت، 
مقبره  و  سردار  تپه  مسعود،  قصر  غزنی،  حصار  باال 
برای  روز  دراین  مردم  که  جاهایی اند  مسعود  سلطان 
زیارت و تفریح می روند. بعضی هم به دامن صحرا در 

اطراف شهر برای تفریح می روند. 
نوروز در ولسوالی های غزنی متفاوت برگزار می شود. 
مساجد  به  شیرینی  و  چای  مناطق  از  بعضی  در  مردم 
تجلیل  سال  تحویل  دعای  با  روز را  این  می برند، 
می کنند و مردم در این روز معموال برای صلح، امنیت 

و بازسازی کشور دعا می کنند. 
در بعضی از ولسوالی های غزنی روز نوروز را با یک 
خانه های  بین  قریه  سفید  ریش  که  غذایی  وعده ی 
علی رضا،  می گیرند.  جشن  می کند،  تقسیم  محل 
مناطق  »در  می گوید:  غزنی  جغتوی  ولسوالی  باشنده 

مناطق  از  بعضی  در  اما  نمی دانند،  مهم  زیاد  را  نوروز 
می پوشند،  نو  لباس  نوروز  روز  مردم  ولسوالی  این 
را  روز  این  هم  کنار  در  و  می پزند  خوب  غذاهای 

تجلیل می کنند.«  
می گوید:  غزنی  فرهنگیان  از  تن  یک  اسلمی،  یاسر 
»مراسم نوروز در نقاط مختلف غزنی متفاوت برگزار 
دعای  صبح  اول  مردم  مناطق  از  بعضی  در  می شود. 
تحویل سال را در کنار هم می خوانند و برای سالمتی،  
صلح و دوستی دعا می کنند. سپس جوانان به جاهای 
تا  می روند  زیارتگاه ها  به  عده ای  و  می روند  تفریحی 
در مراسم باالکردن سخی شرکت کنند. در بعضی از 
نیزه بازی، کشتی،  اسب دوانی،  با  نوروز  تجلیل  مناطق 
تخم مرغ شکنی و اتنگ ملی  همراه می شود و بعضی از 
خانواده ها در غزنی سفره هفت سین در خانه های شان 

می اندازند.«


و رواج نوروز در غزنی

نوروز فراتر از 
تاریخ است

محمدضیا حسینیرسم

 نجیبه آرش

یاسر اسلمی، یک تن از فرهنگیان غزنی می گوید: »مراسم نوروز 
در نقاط مختلف غزنی متفاوت برگزار می شود. در بعضی از مناطق 
مردم اول صبح دعای تحویل سال را در کنار هم می خوانند و برای 
سالمتی،  صلح و دوستی دعا می کنند. سپس جوانان به جاهای 
تفریحی می روند و عده ای به زیارتگاه ها می روند تا در مراسم 
باالکردن سخی شرکت کنند. در بعضی از مناطق تجلیل نوروز با 
اسب دوانی، نیزه بازی، کشتی، تخم مرغ شکنی و اتنگ ملی  همراه 
می شود و بعضی از خانواده ها در غزنی سفره هفت سین در 
خانه های شان می اندازند.«
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جهانعرببهکدامسومیرود؟
ادامه از صفحه 6

حميد عبيدي: 
آقاي تيمور، روشنفکران در بلخ  به اين مسايل چگونه 

مي نگرند؟
اسماعيل تيمور )ژورناليست سابقه دار راديو- تلويزويون 
ملي،  فعال مقيم بلخ(: جنبش هاي مردمي و ضدحکومتي 
که تازه در شماري از کشور هاي خاورميانه شکل گرفته 
تاريخ  در  جديد  فصل  يک  آغازگر  واقع  در  است،  

معاصر جهان خواهد بود.
حلقات  سوي  از  گذشته ها  از  مفکوره ها  اين  البته 
روشنفکري  و  سياسي  محافل  در  ضدحکومتي 
کشور هاي مورد نظر مورد بحث و دقت قرار گرفته بود 
که سرانجام شهروندان عادي از جمله جوانان را نيز با 

خود کشيد.
کشور هاي  شهروندان  ضدحکومتي  صداهاي  اين 
که  مطمينا  است،  شده  آغاز  تونس  از  که  خاورميانه 
شاهد  جهان  مردم  و  رسيد؛  نخواهد  فرجام  به  ليبيا  با 
گسترش آن و تاثيرات آن باالي ساير کشورهاي مستبد 

و خودکامه خواهند بود.
وضعيت  به  توجه  با  جنبش ها  اين  خواست  که  البته 
يک  اغلبا  ولي  بود؛  خواهد  متفاوت  کشورهاي شان،  
آن   و  دارد  وجود  اعتراضات  اين  در  مشترک  وجه 
مدني  جامعه  يک  ايجاد  و  دموکراسي  گرفتن  شکل 

خواهد بود.
در  جوانان   ويژه  به  شهروندان  تالش هاي  تمامي 
شکل  آنها  در  خودجوش  اعتراضات  که  کشورهايي 
گرفته اند،  بر اين است تا قدرت از شکل انحصارگرايانه 

به يک نظام مردم ساالري و مدني کشانيده شود.
در قرني که ما زندگي مي کنيم،  حاال ديگر جايي براي 
نظام هاي ديکتاتوري و خودکامه نخواهد ماند؛ و مردم 
ساختار  در  مهم  مولفه  يک  که  شهروندان-  ويژه  به 
نظام هاي دموکراتيک به شمار مي رود- نقش به سزايي 
کنوني  شرايط  و  داشت.  خواهند  زمينه  اين  در  را 
ايجابگر اين است که جهان بايستي عاري از خشونت،  

ظلم،  استبداد و خودکامگي باشد.
شبکه هاي  ويژه  به  رسانه ها  نقش  تحوالت  اين  در 
اجتماعي و دسترسي جوانان به فناوري را نبايد فراموش 
کرد؛ قدرت، نقش و تاثير رسانه ها را به خوبي درک 
کرده اند و به رسانه به عنوان يک مولفه قدرت و اقتدار 

مي نگرند.
مردم افغانستان -به ويژه قشر روشنفکر و جوانان- نيز از 
اين تحوالت متاثر خواهند شد؛ اما تصور نمي رود که 
در شرايط کنوني افغانستان )بعد از نشست بن(، آماده ي 
چنين تحوالتي باشد،  اما مي شود که سران دولت ما از 
اين تحوالت درس گرفته و نقش شهروندان و جوانان را 

در راستاي نظام سازي ناديده نگذارند.
ساير  براي  است  الگويي  خاورميانه  در  تحوالت  اين 
کشورهايي که هنوز هم حکومت از سوي يک حلقه 
کشوري  عنوان  به  ايران  مثال  مي شود-  رهبري  خاص 
که ساليان سال است از سوي روحانيون و بنيادگرايان 
جنبش هايي  چنين  شاهد  تازه  نيز  مي شود،   رهبري 
اين  از  امريکا  خصوص  به  جهان  و  است  گرديده 

تحوالت حمايت مي کند.
 حميد عبيدي: 
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 .Òðİģ ġÊï ©į åéĪğ ĢįÉ éå  ÑĩÊĐÔğ ĭÊħ ĥĩê® òĤªÉĩ
0ĮĜàğ ĭÊħ ĦģÊïé

 ÊħĪįåÉé ĩ Êħ ġĪįìįĪĜÓ õĪøã ĦÍ éÊħæĤª ĮĜàğ ĭÊħ ĦģÊïé
 ÕåÉĪß ĉÉå ĭÊħêÎã čê÷ YæĤÔãÉåê¡ģ ąĪûĪğ ĚİĜàÓ  ĦÍ
 ĥÊÓĪª ÑéĪ÷ ĦÍ ĮÛéÊã éÊÎãÉ òäÍ éå (ÊİÎİě ëÉ ĵÊß) Éé

.æĤĤª Įğ ĩ æģåêª Įğ êôģ
 Ğħ  ąĪûĪğ ĮÍÊįëéÉ ĩ ĚİĜàÓ ĦÍ ĭæß ÊÓ Į Ê¤ ĭÊħ ĦģÊïé
 ĦÔĐħ  ĩ   »ĮªêðÍ«   ĭ ĦğÊģ ĦÔĐħ  õĪøäěÊÍ  -æĤÔãÉåê 
 ÚįÊÔģ ĩ ÊħæğÊİ  åéĪğ éå ÑĵÊĔğ úĈÍ Y»êċ éĪï« ĭ ĦğÊģ
.æģæİģÊïé }Ê¤ ĦÍ Ëêć ġÊĨÛ ìİģ  ĩ êøğ ÑĵĪàÓ

0ĝåêğ ÊğÉ ĩ
 ĞİðĔÓ ĭéĪ¯Ôª  ĩå ĦÍ ĵĪĠĈğ Éé ġÊÔðģÊČďÉ ËĪĤÛ ĝåêğ

.ĞİģÉĪÓ Įğ ĥåêª
1. عوام

 YæĤÔðİģ  íÊðß  ġÉæĤ¤  ąĪûĪğ  åéĪğ  éå  ĭåÊć  ĝåêğ
 éå ĝÊć îěÊÜğ éå ĥÊ® ĥÊ®  ĩ æģĪĤó Įğ Éé ÊħêÎã Ħª Īěĩ
 ÒİĈûĩ ÒİïÊðß Įěĩ ZæĤĤª Įğ Ğħ ÖàÍ ąĪûĪğ åéĪğ
  ĭÉêÍ ĮÔ÷êď ĮćÊĠÔÛÉ ĩ ĮïÊİï  YĮÔİĤğÉ āÊàě ëÉ éÊħæĤª
 ĒĠĈÓ  åÊįë  ê¯įå  ĚįÊðğ  åéĪğ  éå  ÊÓ  åéÉè® ĮĠģ   ĝÊć  ĝåêğ

.æĤįÊĠģ
2.  خواص، )نويسنده ها و روشنفکرها(

 ĮûÉé Êğ éĪôª ĮģĪĤª ÒİĈûĩ ëÉ Ěª éåê«ĐĤóĩé ĝåêğ
 ĩ æģéÉå ĮïÊİï ÒİěÊĈď Ħª ĮģÊðª Ğħ éÊħæĤª éå  æĤÔðİģ
 éå YæģéÉå ÒïÊãêÍ ĩ Òðôģ ĭê«ĐĤóĩé ĭÊħ ĦÔðħ éå Êį

.æģÉ ĢİÎóĪã Ëêć ġÊĨÛ éå êİãÉ ÑĵĪàÓ åéĪğ
 ÑĵĪàÓ  æĤĤª Įğ  ê«ď  Ħª  æĤÔðħ  Ğħ  ĮģÊðª  úĈÍ  ÊÜĤįÉ
 êÍ  ...ĩ ġÉêįÉ  YĢįêàÍ  YÊİÎİě éå Êħ ò«Ġôª Êį ĩ Yêøğ

.æģÉ ĥåÊÔďÉ ġÊįêÛ ĦÍ ĮįÊ«įêğÉ ĭĪįéÊĤï íÊïÉ
 ĮħÊ®½  ĦÍ  ËÉêćÉ  ęÊß  Ħª  æģÉ êĄģ  ĢįÉ  êÍ  ÒįêØªÉ   Įěĩ
 ĩ ĭéĪÓÊÔ«įå ĭÊħ ĝÊĄģ ĚĠàÓ ĦĜ÷Īß  ê¯įå ĩ æģÉ ĥæİïé
 ĩ YæĤÔðħ Įğåêğ ĭÊħ ĝÊİē  YÊħ ĝÊİē ĢįÉ ZæģéÉæģ Éé æÎÔðğ
 ĶØğ) æóÊÎģ Ğħ òĈĐģ ĦÍ åéÉĪğ ĮüĈÍ éå Ħª Īěĩ Ê«įêğÉ
 (êøğ éå ĢİĠĜðĠěÉ ġÉĪãÉ íÉêħ Êį ĩ ĭåĪĈï ġÊÔðÍêć éå
  .åêİ¯Í éÉêē ĝåêğ ÌģÊÛ éå ÊÓ æÍÊį Įğ êįì®Êģ Éé åĪã Ğħ ëÊÍ
 Įğåêğ ĝÊİē  YġÉêįÉ õĪøäěÊÍ ©ěÊĠğ ĮüĈÍ éå  Ħª ĦÔÎěÉ
 ĆĐģ ĦÍ ĝÊİē  Ħª ÊÛ ġ½ ĩ .åĪó ĝÊĠÓ  Ê«įêğÉ ĆĐģ ĦÍ  æģÉĪÓ Įğ
 .åĪÍ æħÉĪã ìİģ æĤĠēĶć ġ½ ĦÍ Ê«įêğÉ ÊĈÎÿ  YæóÊÍ Ê«įêğÉ
 æįÊó ąĪĠÜğ éå  ÑĵĪàÓ ĢįÉ  YĝåĪã öäó éĩÊÍ  ĦÍ  ÊğÉ
 æĤª Éæİ   čÊô«ģÉ Ħª æóÊÍ Êğ ġêē Įğåêğ ÑÊÍĶĔģÉ  Ě«ó
 ġÊĨÛ éå æÎÔðğ ĩ YéĪÓÊÔ«įå YĥæģÊğ ÌĔć ĭÊħ ĝÊĄģ Ěªéå ĩ

 .åëÉæģÉêÍ Éé  ĝĶïÉ ġÊĨÛ ĝĪĠĈěÊÍ ĩ  YËêć
حميد عبيدي:

 ĦĠİï  Ħ   řģĪğë  ĦÍ  ĮŇİ   ĽİÔã  ĮĤĿĤğ  å  ęÉĪİě   ĮĜċÊņ
 Ħł ĥéÊ¡ě ġÊÔðģÊČďÉ å ĦÍ ĭÉ ĮĜįÊ  ĩÉ ĭêěĩ ÑÉêİ×ÊÓ Ħł őª

¿íæ

سازمان ملل متحد هشدار داده است که حمله خمپاره ای 
نوعی  می تواند  مخالفان  به  عاج  ساحل  رهبر  نيروهای 

جنايت جنگی باشد.
 81 خمپاره  شش  اصابت  گذشته  هفته  پنج شنبه  روز 
ميليمتری به محله آبوبو در شهر آبيجان، واقع در جنوب 

ساحل عاج بيش از 25 کشته برجای گذاشت.
که  معتقدند  متحد  ملل  سازمان  صلح  حافظ  نيروهای 
اين  به  خود  پايگاه  از  باگبو  لوران  به  وفادار  نيروهای 
اندازی  راکت  دولت  مخالفان  کنترول  تحت  محله 

کرده اند.
اين نيروها اتهام وارد شده را بی اساس می دانند.

روز  حمله  در  نيز   40 از  بيش  گزارش ها،  اساس  بر 
پنجشنبه مجروح شدند.

پيالی،  ناوی  آسوشيتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
کميشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تحقيقات درباره 

اين حمله را آغاز کرده است.
به گفته او، دست کم سه خانه تخريب شده است و اين رويداد 

می تواند نوعی جنايت عليه بشريت باشد.
بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد، خواهان اقدام جدی 

شورای امنيت عليه سازمان دهندگان خشونت ها در ساحل عاج 
شده است.

بحران سياسی ساحل عاج از ماه نوامبر 2010 آغاز شده است.
در  شکست  رد  با  عاج،  ساحل  جمهور  رييس  باگبو،  لوران 
دور دوم انتخابات، از واگذاری قدرت به رقيب خود، آالسان 

واتارا، خودداری کرده است.

 å  ĪÓÊĈěÊĀğ  ĩìįÉ  ĦĠİï  å  ġÊÔðģÊČďÉ  å)  ęÉĪİě  éĪĐČěÉæÎć
0(êôğ ìªêğ

 ê  ŘĪğë ĩÉ ġÊÔðģÊČďÉ ê  êĠć ęĪĺ őŇœ  ĽİÔã ĮĤĿĤğ å
 őïÉå ĦĜª ĦĜª .ĦÍ ĭĩ ĩÉ ĭå  YŐĩ ő«ģĩæĤņìœċÉ ŕģĩÊŊ
 å  ġÊÔðģÊČďÉ  ĥæįêÍ  ĥĪį  êÓ  ő¤   Yĭřİª  ĦÔĿĤğÉé  Ğħ  éĪøÓ

.ĭå ĮģÊÍêē őÍĪě őįĪě å ĽİÔã ĮĤĿĤğ
  YĞãë Ŗĩë őÜģĵ å (ĪģÊİĤİĀðĜď )ĪģÊİĤİÔðĜ  ĩÉ ĪĜİįÉêïÉå
 ĮïÊİï ĪģĪĤįå ĩÉ Īį¦ĪěĪįŕįÉ å ĩÉ śěÊİï êï ê  Ś¦êĤįÉ å
 éÊª  å  ĦŊĪÓ  Ħ   őÍêß  ĮïÊİï  å  Ħäł  ĪģÊįåÉ  Ħě  )  ŐŗŋÛ
 ŐŗŋÛ Őŗï å Ğħ ő¤ Yĩĩ Ħł ĦČħ ęĪĺ (ĥæįêÍ êÓ ĪĜÔðİãÉ
 ġÊÔðģÊČďÉ ê  őį őª êİĨÍ ęĪĺ Ħ  őÍĪě őįĪě å Ğħ ĩÉ ęÊĨğ ê 
 Ħě ĪģÊģÊČďÉå ĩÉ őěĩ§İãĩÉé ŐëĪğ ĮľĪ  ŐéĪÓ ĩÉ Őêï

.ęŗª ©ðħ ĦģĩéÊĤğ ĦĜª ê÷ÊĈğ őį Ħģ Īģĩêï
  Yå ĥŖÉ Ħ  ĪģĪģĪłÊ  ĪİĤïĩÉ å ĦĤÔņĪ  ĪïÊÔï ĦŊĪÓ ĥêħ Ħ 

 0ĦÓ ìİċÉ ĪŇİ  ŐæĠħ å ĞľÉé Īã Ħ«ľ
 êİ ĪÓ  ĦãŖÉ  Ħě  ĮěÉĩ  ĥêğĪł ĩÉ  ĮěÉĪŋģêł å  ĦģĪģĪłÊ   Éå
 Īİ«ģĩĪª  ġĪłÊ   ő¤  őª  êøğ  Ħ   ĦŊĪÓ  Ħ   őŋĜœÍ  å  ĭêě
 Įģæğ ġĪłÊ  őį ĥæįêÍ ĥêįŔ êÓ  YĥåĪěéå ĭêôğ ĮïÊİï ĦĠï
 ĥĪóĩ ĦŇİ  ĦÓéĩ ĦÓ Őå Ğħ őª îģĪÓ Ħ   Yĩ Įðěĩ ĩÉ
 êÓ  őª  ĪģĩåÉĪİħ  Īċå  Ħ   ő¤ YĞŏŊ  ĮěÊįêÍ  Ħ«ľ őį  ĥë  ĩÉ
  0ÒïĩÉé  ġĪěæÍ  Īį  Ī«Ĝã  ĦÔïĩéĩ ÊİÔģÊņĩé  ĩÉ  ÊİÔŇįĩ
 ĦÓÊïĩ őį  åÉĪœħ  Ě¡ã  YĥæœÍĪěĩ Ħņ êįŔ  ļĪ   őªêøğ Ħ 
 őïÉå őª ÊİÎİě Ħ  Īã Yőěĩéĩ Ħģĩ śěĪŊ őį Ī«Ĝã ê  ĩÉ
 ļéĩ ĥêħ ő¤ YĩéĩÉ ĭå Éå ĩÉ Īó ĮľĪ  ġĪłÊ   YęĪôģĩ
 ĪģÊįêøğ  å  Į«ģĩĪª  ġĪłÊ   ĮįÊİİě  .ĭřİª  ę¦ĩ  ©Ĝã
 ĩÉ  ĭêě  Iġ ËĪÓêôğ ĮïÊİï ĮĜğ  ĩÉ  ĞĄĤğ  ĝĪª  ŐæģĪċ
 ĥéĪċ ĦŏÍ ŐŗŋÛ śģéĪª å íĩÉ êįŔ őį ĦģĪłÊ  Įðěĩ êÓ
 ĪİģêĨÍ ÒİĈûĩ őïÉå ő¤ ĝĪª ê«ď ĥë Īã Ħ«ľ .ĥå Őŗª
 ĥéĵ  ĪĜÓĪĤģ  éĩ  å  ĦÓ  (  ĪģÊįÊ«įêğÉ  ÊİÍ  ĥêİÓ  Ħ   )  ĪģĪªÉĪľ
 ĮľĪ  ĮïÊİï őĠİï őěĪĺ å ĦÍ ŉÔäğê  őïÉå .ĭĩéÉĪħ

 éĪüß ĮľĪ  Ê«įêğÉ å ĦÍ ĦŊĪÓ Őå Ħ  ĩÉ ĭŗª ęæÍ ęĩŕģÉ
 êĨē Ħě Ī«Ĝã å Śŗě Éå ĪģĪģĪłÊ  å ő¤ YĩéĪŊ ŘĪğ .Įó êįŔ
 ĦĠİï ĩéĩ ĩéĩ  YĥĪó Ěİ  ĮĜğ ĩÉ Įðěĩ Ħäł ġÊŋ¡ã ĩÉ
 ęÉĪįŗģ őį íĩÉ ĭå Éå ĩÉ ĥĪó ĮľĪ  ġÉ ĩÉ ĮïÊİï Yĥìİį
 ¨Īł êħ ĥéÊĤÓ ĥåĩÊÓ őïÉå Ħ  Īģ íĩÉ .ęæģĪğĩ Ğħ ĦģĪãŖÉ
  .ĥå ĭ¦êĤįÉ ĦĜðğ ĦįĪě .ĭĪª ĦŃħ ĪěĪä  å ŚŔĩŔ őĜ¡ã å
 ĥêħ ĭå Ěğĵ ĮĜ÷É őÜģĵ ŐŖë å ĽİÔã ĮĤĿĤğ å ő¤ YĚœÓ
 ęÉĪįŗģ ĩÉ ĭĪó ĮïÊİï Éå .Įó ĭĵĪěæÍ ĦģĪÔïÊİï ļéĩ
 Ħċå å .Įó ĭĵæİïéÉé Ğħ ĦÓ ġÉêįÉ íĩÉ ĦģĪģĪłÊ  ĭĪó
 ĭřİŋĤÓÉé Śŗª éĪüß ĮľĪ  å ő«įêğÉ å ÉĪãĩÊó ê  åÉĪœħ
 Éå ĭ§İÓÉêÔï ĥĪį őÍĪě ĮÓÉéÊÎäÔïÉ őěÉĪįŗģ śĤïĩÉ å Ħª ĩÉ
 Ħäł ĪěĪ  Ħě ġÊÔðģÊČďÉ å Őå ĦİďÉêČÛ ŐŗŋÛ å ő¤ Yĭĩ
 ĽİÔã ĮĤĿĤğ å ÊİÍ Īģ YĮó ĦãÉê  ĦÓ őĠİï ĮįÊņ ĩÉ Įľĩĩ
 ŐŕĤł ĪģĪģĪłÊ  Őå å .ĭå Iġ ĮďåÊøÓ őŇœ  śÔïĩéĩ Éå
 Ħě ĮįÊņ ) ġÊÔðªÊ  YĪģĩåÉĪœħ ĩéĪģ ÚİĜã å ĦÓê  ġÉêįÉ Ħě
 ĦĠİģ å Ğħ ĵ őį őĤİľ ő¤) ĦÓ ÊİïÉ śĤĿĤğ ĩÉ (ĦģÊÔð¤ĪĜÍ
 Őæģĵ  ŚéĪÓÊÔ«įå  êÓĪĤĠªÉĩ  ĪÔðİģĪĠª  ĪįĪó  ÑÉêªĪĠįŔ
 éÊğÊņ Į«ģĩæİŇįĩÉé Ģİ¤ å  .ĭå ő«ģĩæİïéÉé Ğħ (ĭå

.ĭå ĭŗª ÊĀãéÉĩ ÉĪä  ĵ őį Īã
 őěĪİģ  őÎÓ  ĩÉ  ő«ģĩæįëŗě  őěĪĺ  Őå  å  ő¤  YġÊÔðģÊČďÉ
 .ĭřİª  őÓÊ   Ħģ  ŐìİċÉ  őÍ   Yĭå  ĥŖë  ©į§İÓÉêÔï  ÊİďÉêČÛ
 ĩÉ őģéÊł å őÍĪě őěĪĺ Őå å ĽįæįĪě ĩÉ Ê«įêğÉ Įó ĭÉæİª
 ĦÓÊÎ× ÊÍ ÊÔÎðģ Īį ĥéÊ¡ě (ęĩêĻĤª) å őª ĪãêÍ ĪĤİľ Ħ  ĮįÊņ
 å Įó ĭÉæİª Īģ Yĭĩ őïÉå Ħª Yĭêěĩ ÊİÓŖÉ ĦÓ  ġÊÔðģÊČďÉ
 ĭŗŋĠİģ ĩÉ ĥæģÊ¡Ń¡ł Īį őª Ěóéå Ħ  ĪģĪŋÔäğê  ĪİÔïéĩ
 å  ŐéĪ   ęÊª  2014  êÓ  ĥéÊ¡ě  Êğë  .Īó  ĭĵæİěĩ  Ğħ  ÑÊÎ×
 ĪĤğĩÉå Ħª  YĭéÊ«ņ Ħģ ĮďåÊøÓ Ğħ ŐéĩŕģŔ Īěæœª ĮģÊČďÉ
 å ő¤  YĪĤğ Ğħ ĦÍ Éå Īģ ĥå ŐĪó ĦěæÍ ĮĜª ĥĪį Ħ  Śŗģ ő¤
 êįŔ ġÊÔðģÊČďÉ ê  ĦČħ őĠİï å ĩÉ ĦĠİï ê  őŇœ  ġÊÔðģÊČďÉ

.ĭêě ìİċÉ Ŗĩ ĝÊ  å ĩÉ ĭæÛ

سازمان ملل درباره وقوع جنايات جنگی در ساحل عاج هشدار داد
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ĭå ĮěæŒêĨē Òäï ġÊÔðªÊ  ĪģĩæįêÍ ê  Ī«ÓĪěÉ ĩêŊéÊł å نیروهای قذافی با سرکوب معترضان 
وارد بنغازی شدند

 

بنغازی،  وارد شهر  لیبیا  رهبر  قذافی،  معمر  به  وفادار  نیروهای 
مقر اصلی مخالفان شده اند.

خبرنگاران که شاهد ورود این نیروها به شهر بوده می گویند 
بنغازی تحت حمالت شدیدی قرار گرفته است.

این در حالی است که دولت لیبیا، حمله به بنغازی را تکذیب 
کرده و می گوید به آتش بس پایبند است.

در  پروازی  ممنوعه  منطقه  اکنون  هم  ملل،  سازمان  تصمیم  با 
لیبیا برقرار است.

گزارش شده که ساکنان شهر بنغازی در حال فرار از این شهر 
هستند و صدای انفجار در سراسر شهر به گوش می رسد.

یک فرمانده نیروهای مخالف می گوید راه های منتهی به شرق، 
به دلیل حضور تعداد زیادی موتر، مسدود شده اند.

او گفته است این شهر توسط نیروهای قذافی بمباران شده و از 
جامعه جهانی خواسته تا برای پرهیز از بروز یک فاجعه، وارد 
الجزیره  تلویزیونی  به شبکه  عمل شوند. مصطفی عبدالجلیل، 
گفته است نیروهای دولتی، ده ها راکت به سوی شهر پرتاب 
تانک ها در  بنغازی می گویند  در  کرده اند. خبرنگاران حاضر 
جاده های شهر حضور دارند و درگیری هایی در برابر دانشگاه 

شهر در جنوب غربی بنغازی در جریان است.
اوایل صبح دیروز، یک فروند هواپیمای جنگی دولت بر فراز 

بنغازی هدف قرار گرفت و آتش گرفت.
اعالم آتش بس  به طور یک جانبه  قذافی روز جمعه  نیروهای 
این  تهاجمی  عملیات  که  است  حاکی  گزارش ها  اما  کردند 

نیروها علیه مواضع مخالفان مسلح ادامه یافته است.
شامل  لیبیا  در  آتش بس  که  می گویند  متحدانش  و  امریکا 
خروج نیروهای حکومتی از شهرهای مصراته، اجدابیه و زاویه 
است  گفته  امریکا  جمهور  رییس  اوباما،  باراک  می شود.  نیز 
نیروهای رهبر لیبیا باید حمالت به مناطق در دست مخالفان را 

متوقف کنند یا با پاسخ نظامی رو به رو شوند.
آقای اوباما در عین حال، حضور نیروهای امریکایی در خاک 
لیبیا را رد کرده است. امریکا، فرانسه و بریتانیا به معمر قذافی 
هشدار داده اند که اگر حمله به غیرنظامیان را متوقف نکند، با 

مداخله نظامی جامعه بین المللی مواجه خواهد شد.

ابراز نگرانی عمیق دولت امریکا از 
بازداشت مخالفان در بحرین 

دولت امریکا با ابراز نگرانی عمیق از بازداشت رهبران مخالفان 
در بحرین، از منامه خواست تا به طور شفاف و عادالنه اقدامات 

قانونی در مورد آنها را به مورد اجرا گذارد.
ابراز  ضمن  امریکا،  خارجه  وزارت  سخنگوی  تونر،  مارک 
به  مخالفان،  از  نگهداری  نحوه  و  بازداشت  مورد  در  نگرانی 
امنیتی  نیروهای  از  وعد،  گروه  رهبر  شریف،  ابراهیم  ویژه 
بحرین خواست تا اعمال خشونت بر مخالفان را متوقف کنند.

بحرین  در  مخالفان  تجمعات  و  تظاهرات  سرکوب  پی  در 
دست  به  مخالفان  رهبران  از  نفر  هفت  گذشته،  روز  چند  در 
دستگیر  فارس  خلیج  جنوب  شیخ نشین  این  امنیتی  نیروهای 

شدند.
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