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بــرای  اروپــا  اتحادیــه  ویــژه  نماینــده 
ــح  ــنهاد صل ــرد پیش ــام ک ــتان اع افغانس
را  زمینــه  می توانــد  افغانســتان  دولــت 
بــرای تفاهــم بیــن دو طــرف فراهــم کنــد، 
ــن  ــه ای ــا ب ــم ت ــان می خواهی ــا از طالب م

ــد. ــت ده ــخ مثب ــت پاس درخواس
اتحادیــه  ویــژه  نماینــده  روالندکوبیــا 
ــس از دیــدار  ــرای افغانســتان پ ــا ب اروپ
ــی خــود  ــای چین ــگ شــیجون همت ــا دین ب
ــه  ــن و اتحادی ــار داشــت چی در پکــن اظه
ــت  ــنهاد دول ــه پیش ــد ک ــاور دارن ــا ب اروپ
افغانســتان دربــاره صلــح بــه طالبــان قابــل 

ــت. ــل اس تام
می توانــد  پیشــنهاد  ایــن  افــزود:  وی 
ــر در  ــای درگی ــن طرف ه ــم بی ــه تفاه زمین

ــد. ــم کن ــتان را فراه افغانس
نماینــده ویــژه اتحادیــه اروپــا تاکیــد کــرد: 
ــر  ــی ب ــی مبن ــرف غن ــنهاد اش ــان پیش طالب
بــه رســمیت شــناخته شــدن از ســوی 
دولــت افغانســتان بــه عنــوان یــک جریــان 

ــرد. ــی را بپذی سیاس
ــا  ــه ب ــورهایی ک ــام کش ــت: تم ــا گف کوبی
ــن گــروه را  ــز ای ــد نی ــان تمــاس دارن طالب
ــای  ــد گفت وگوه ــه رون ــتن ب ــرای پیوس ب
ــن  ــن بهتری ــرا ای ــد زی ــویق کنن ــح تش صل

ــت. ــنهاد اس پیش
اشــرف غنــی در نشســت اخیــر رونــد کابل 
اعــام کــرد کــه اگــر طالبــان بــا آتش بــش 
ــت افغانســتان حاضــر  ــد دول موافقــت کنن
ــک  ــوان ی ــه عن ــن گــروه را ب ــا ای اســت ت

جریــان سیاســی بــه رســمیت بشناســد.
ــت افغانســتان  ــود؛ دول ــرده ب ــد ک وی تاکی
انتخابــات،  در  طالبــان  حضــور  زمینــه 
تعدیــل قانــون اساســی و رهایــی زندانیــان 

ــرد. ــد ک ــم خواه ــروه را فراه ــن گ ای
ــور  ــه ط ــون ب ــا کن ــان ت ــه طالب ــر چ اگ
دولــت  جدیــد  پیشــنهاد  بــه  مســتقیم 
ــدی  ــش ج ــح واکن ــرای صل ــتان ب افغانس
نشــان نــداده اســت امــا ایــن گــروه بارهــا 
ــه  ــح ب ــه نشســت های صل ــرده ک ــد ک تاکی
ــع نیروهــای خارجــی اســت و ســودی  نف

ــدارد. ــور ن ــن کش ــردم ای ــرای م ب

طالبـان بـه پروسـۀ صلـح 
تـن دهنـد

صفحه 3

صفحه 6

هیـأت اداری در بـدل 
پـول برگزیـده شـده است

رویـای 
خـاِم صلـح با طالبـان

د نـوروز جشن به پـه امن 

فضـا کې وملـانځـل شـي

صفحه 2

اعام  کشور  شمال  در  شاهین   ۲۰۹ اردوی  قول 
نتیجه  چهار حمله  هوایی در والیت  کرده که در 

جوزجان ۳۵  داعشی کشته شده اند.
گذشته  روز  که  شاهین  اردوی  قول  خبرنامۀ  در 
)شنبه، ۲۶ حوت( منتشر شده، آمده است که این 
حمات بامداد دیروز در ولسوالی های درزاب و 
قوشتپه این والیت انجام شد که در آن ۳۵ عضو 
داعش به شمول هفت شهروند ازبیکستانی کشته و 

۱۳ عضو دیگر داعش زخمی شده اند.
جوزجان  والی  سخن گوی  غفوری،  محمدرضا 
امریکایی  نیروهای  گفته که در حمله های هوایی 
عضو   ۳۷ قوش تپه  و  درزآب  ولسوالی های  در 

گروه داعش کشته شده اند.
خبرنامه افزوده که همزمان با این حمات هوای، 
ولسوالی  در  آمریکایی  نیروهای  ویژه  قطعات 
قوشتپه یک فرد کیلیدی داعش را بازداشت کردند.

عملیات  یک  در  که  آمده  خبرنامه  در  هم چنان 
والیت  بلچراغ  ولسوالی  در  امنیتی  نیروهای 
فاریاب یک عضو تبلیغاتی گروه داعش بازداشت 

شده است.

یـک مقـام ارشـد دولت امریـکا اعـام کرد، ایـاالت متحـده هنوز 
گروه هـای  علیـه  پاکسـتان  سـوی  از  چشـمگیری  اقـدام  شـاهد 

شـبه نظامی طالبـان افغانسـتان و شـبکه حقانـی نبـوده اسـت.
بـه گـزارش خبرگزاری رویتـرز، به گفته ایـن مقام، دولـت امریکا 
مـاه جنـوری حـدود ۲ میلیـارد دالـر کمـک امنیتـی به پاکسـتان را 
بـه حالـت تعلیـق درآورد امـا اسـام آباد از اجـرای اقدامـی قاطـع 
و غیـر قابـل بازگشـت مطلـوب واشـنگتن بـرای کمـک بـه اتمام 

جنـگ افغانسـتان نـاکام مانده اسـت.
دولـت امریـکا از دیـدن بی تمایلـی پاکسـتان بـرای انجـام اقدامـی 
علیه طالبان افغانسـتان و شـبکه حقانی ناامید شـده است. واشنگتن 
معتقـد اسـت این گروه ها از پاکسـتان بـه عنوان پناهـگاه امن برای 
اجـرای حمـات در افغانسـتان اسـتفاده می کنند. پاکسـتان هرگونه 

کمـک بـه ایـن شـبه نظامیان را رد می کند.
امریـکا از ۲۰۰۱ در افغانسـتان مشـغول جنـگ اسـت و ایـن بـه 
طوالنی تریـن درگیـری نظامـی امریـکا تبدیل شـده اسـت. دونالد 
ترامـپ، رئیس جمهـوری امریـکا مـاه اوت موافقت کرد تـا کمپین 
نظامـی ضـد طالبـان را افزایـش دهـد و از آن زمـان فشـارها روی 

پاکسـتان را شـدت داده تـا آنهـا هـم کمـک کنند.
جیمـز ماتیـس، وزیر دفاع امریکا سه شـنبه گفت شـاهد نشـانه های 
مثبتـی از جانـب اسـام آباد اسـت؛ از جملـه عملیات هـای ارتـش 

پاکسـتان در امتـداد مـرز و مقام هـای دولتی ارشـد موافقند.
مقـام ارشـد مذکـور کـه خواسـت نامـش فـاش نشـود، گفـت: به 
مـا  درخواسـت های  بـه  می خواهنـد  پاکسـتانی ها  می رسـد  نظـر 
پاسـخ دهنـد. امـا آنچـه می خواهـم بگویـم ایـن اسـت کـه آنهـا 

پویـای  گام هـای  و  نکردنـد  رعایـت  هـم  را  الزم  حداقل هـای 
بیشـتری الزم اسـت.

بـه گفتـه ایـن مقـام، مقام هـای امریکایـی بـه همتایـان پاکسـتانی 
خـود گفته انـد چـه نـوع اقداماتی بـرای رفـع تعلیق ها الزم اسـت. 
او افـزود: آماده ایـم گام هایـی کـه گمـان می کنیـم بـرای حفاظـت 
از پرسـنل و منافـع امریـکا در ایـن منطقـه الزم اسـت، برداریم. ما 
همچنـان بـه دنبـال اقدامـات واقعـی پاکسـتان علیـه پناهگاه هـای 

امـن طالبـان و حقانـی هسـتیم و فقـط حـرف نمی خواهیـم.

۳۵ عضو داعش 
در جوزجان کشته شدند

امریکا به پاکستان:

حرف نمی خواهیم
پناه گاه های حقانی و طالبان را بردارید

صفحه 6

ییسجمهور   ر         قانونی       پایانکار        تا    وز ر

دعـوت اشـرف غنـی 
از نخست وزیـر پاکستـان



هفتـه  چنـد  کابـل  دومِ  رونـد  نشسـت  از 
می گـذرد، ولـی تـا هنـوز موضـع طالبـان در 
قبـال فراخـواِن آقای غنـی برای پیوسـتِن بدون 
صلـح،  گفت وگوهـای  رونـد  بـه  قیدوشـرط 
گنـگ و نامشـخص اسـت. در آخریـن مـورد، 
ذبیـح اهلل مجاهـد کـه همـواره از نامِ ایـن گروه 
اسـت  گفتـه  می کنـد،  صحبـت  رسـانه ها  بـا 
مـورد  در  حرفـی  هیـچ  طالبـان  رهبـری  کـه 
پیشـنهادهای آقـای غنـی بـه او نگفته انـد و بـه 
همیـن دلیـل، او موضِع این گـروه را بیان کرده 

نمی توانـد.
 گـروه طالبـان در حالـی از اعـامِ موضـع در 
برابـر طـرح صلـِح آقـای غنی سـر بـاز می زند 
کـه حمـاِت نظامـِی ایـن گـروه بیـش از هـر 
زمـاِن دیگری شـدت یافته و همیـن لحظه اکثر 
مناطـِق کشـور دسـتخوِش ناامنی هـای فزاینـده 
اطاعـات،  برخـی  اسـاس  بـر  اسـت.  شـده 
فـراه،  کنـر،  ننگرهـار،  چـون  والیت هایـی 
بادغیـس، پروان و فاریـاب در بدترین وضعیِت 
امنیتـی به سـر می برنـد و حتـا حمـاِت طالبان 
به نحـوی شـدت یافته کـه باعث قربانی شـدِن 
پولیـِس کشـور شـده  ارتـش و  ده هـا سـربازِ 

 . ست ا
تلفـات نظامیـان در هفته هـای اخیـر بی پیشـینه 
بـوده و ایـن به نحـوی پاسـِخ گـروه طالبان به 
بـوده می  توانـد.  آقـای غنـی  فراخـواِن صلـح 
در حالـی کـه فشـارهای نظامـی گـروه طالبـان 
شـدت یافتـه، شـورای امنیـِت سـازمان ملـل و 
ناتـو از فراخـواِن صلـِح آقـای غنـی حمایـت 
کـرده و از طالبـان خواسـته اند که بـدون درنگ 
بـه گفت وگوهـای صلح وارد شـوند. امـا دیده 
می شـود کـه نـه فــراخواِن آقای غنـی و نه هم 
نظامـی  متحـداِن  بزرگ تریـن  درخواسـت های 
و سیاسـی افغانسـتان، هیـچ تأثیـری در کنـش 

طالبـان به وجـود نیـاورده اسـت. 
جنـگ در افغانسـتان بـه همـان شـدِت قبلـِی 
خـود و حتـا بیشـتر از آن ادامـه دارد و ارگ 
ریاسـت جمهوری بـا نگاهـی خوش بینانـه هـر 
کشـاندِن  بـرای  خـود  پیشـرفت های  از  روز 
طالبـان بـه میـز مذاکـره خبـر می دهـد. آقـای 
غنـی این بـار چنـان مطــمین بـه نظر می رسـد 
مثـل این کـه طالبـان بـه او گفته باشـند که پس 
از درگیری هـای فعلـی، فراخـواِن صلـِح او را 
می پیوندنـد.  رونـد صلـح  بـه  و  گفتـه  لبیـک 
این جـا بـدون آن کـه آیـۀ یـأس بخوانیـم و یـا 

بخواهیـم کارنامـۀ طالبـان را بزرگ نمایی کنیم، 
جنـِگ  واقعیت هـای  کـه  می ورزیـم  تـاش 
ببینیـم و  افغانســتان را آن گونـه کـه هسـت، 
حداقـل در پرتـو ایـن واقعیت هـا بـه راهکاری 
برسـیم کـه نیاز مـا را بـه تأمین صلح بـرآورده 

. کند
این کـه می نویسـیم که تلفـاِت نظامیـان افرایش 
یافتـه و یـا حمـات طالبـان فراگیـر شـده، بـه 
معنـای آن نیسـت کـه از این گروه تروریسـتی 
و جنایتـکار و اعمـال غیرانسانی شـان حمایـت 
صـورت گیـرد. ایـن سـخنان بـه معنـای ُعمق 
رفتارهایی سـت  و  گروه هـا  چنیـن  از  نفـرت 
کـه آن هـا برای رسـیدن به قـدرت پیشـه کرده 
انـد. حـرف اصلـی این جاسـت که بـا فراخواِن 
صــلح نه طالبـان از جنگ دسـت برمی دارند و 
نـه وضعیـِت کشـور از آن چه که هسـت بهبود 
پیـدا می کنـد. اگـر بـا فراخـوان صلـح می شـد 
طالبـان و یـا دیگـر گروه هـای جنگ طلـب را 
بـه پـای میـز مذاکره کشـاند، در ظرف شـانزده 
سـال گذشـته ایـن کار جامـۀ عمل می پوشـید. 
حامـد  مختلـف،  تربیون هـای  از  بارهـا  مگـر 
از  کشـور  پیشـیِن  جمهـوری  رییـس  کـرزی 
گفت وگوهـای  بـه  کـه  نخواسـت  طالبـان 
صلـح بـدون هیـچ پیش شـرطی بپیوندنـد؟ آیا 
آقـای کـرزی بـرای نشــان دادن ُحسـن نیـِت 
خـود بـه طالبـان، آن هـا را »بـرادران ناراضـی« 
خطـاب نکـرد کـه تـا بـه امـروز مـورد انتقـاد 
قـرار می گیـرد؟ مگـر آقای غنـی با رسـیدن به 
قـدرت، طالبـان را »گـروه سیاسـی« ننامید و از 
آن هـا بارهـا نخواسـت که بـه جای جنـگ، راه 

صلـح را انتخـاب کننـد؟
 ایـن همـه درخواسـت و تمنا به کجـا انجامید 
کـه حـاال طالبـان تفنـگ بـر زمیـن بگذارنـد و 
بـه نـدای آقـای غنـی لبیـک بگویند؟ حتـا اگر 
خوش بینانـه بـه قضیـه نـگاه کنیـم کـه طالبـان 
آغـاز گفت وگوهـای صلـح را بپذیرنـد، آن گاه 
چگونـه می تـوان به قناعـِت آن ها دسـت یافت 
کـه بیاینـد و در زیر لوای دموکراسـی و آزادی 

زنـان، بـه کار و فعالیـِت سیاسـی بپردازند؟
 اگـر گفت وگوهـا بـدون قید و شـرط باشـد و 
دو طـرف خواسـت های خـود را بـرای پایـان 
خواسـتۀ  چنـد  طالبـان  کننـد،  اعـام  جنـگ 
مشـخص دارنـد که هیـچ کـدام از آن هـا برای 
جهــانی  جامعـۀ  و  افغانسـتان  فعلـی  جامعـۀ 
خواهـان  طالبـان  نخسـت  نیسـت.  پذیرفتنـی 

بیـرون شـدِن نظامیـان خارجـی از کشـور اند؛ 
نظـامِ  را  افغانسـتان  فعلـی  نظـام  طالبـان  دوم 
قابـل قبـول بـرای خـود نمی داننـد و خواهـان 
اسـتقرار امارت اسـامی در کشـور می باشـند، 
سـوم، بـرای طالبـان مفاهیمـی چـون حقـوق 
بشـر، حقـوق زنـان، آزادی بیـان و چیزهایـی 
از ایـن قبیـل، فرهنـِگ وارداتـِی غـرب اسـت 
آن هـا  تعبیـر  بـه  اسـامی  آموزه هـای  بـا  کـه 
هیـچ سـازگاری یی نـدارد. طالبـان حتـا با طرز 
پوشـاک و آرایـِش فعلـِی جامعـه و حتـا قیافـۀ 
سـراِن حکومـت مشـکل دارنـد. ریشـی را کـه 
آقـای غنـی و عبداهلل دارنـد، باید کوتـاه نکنند، 
بـه ویـژه آقـای غنی کـه از منظـر قیافه شناسـِی 
اسـامِ  بـا  سـنخیتی  هیـچ  ریشـش  طالبانـی 

نـدارد.  طالبـان می شناسـند،  کـه  واقعی یـی 
وقتـی یک گروه به قیافه ها و سـر و وضِع مردم 
نیز کار داشـته باشـد، آن گاه چگونـه می توان با 
آن هـا در مـورد موضوعاتـی صحبـت کـرد که 
نظـامِ موجـود خـود را در قالـب دموکراسـی و 
حـق انتخـاِب مردم، بـه آن هـا متعهـد می داند. 
کاری  را  انتخابـات  برگـزاری  حتـا  طالبـان 
می گوینـد  و  می داننـد  وارداتـی  و  احمقانـه 
کـه مردم عـام، صاحیـِت تشـخیِص خوب از 
بـد را ندارنـد و در مـورد رهبـری نظـام، بایـد 

علمـای اســامی تصمیـم بگیرند. 
آقـای  دیدگاه هایـی،  تفـاوِت  بـا چنیـن  حـاال 
غنـی چگونـه موفـق می شـود کـه طالبـان را 
قانـع سـازد کـه تفنگ های شـان را بـر زمیـن 
بگذارنـد؟ آقـای غنـی بـا توجـه بـه خواسـت 
طالبـان، بایـد بی بـی گل را راهـی خانـه کنـد و 
بـه تدبیـر منـزل و آشـپزی بگمـارد و اگـر از 
حرف هـای او سـرپیچی کـرد، گاهـی نیـز او 
را تنبیـه بدنـی کنــد. آیـا آقـای غنی بـه چنین 

خواسـتی تـن خواهـد داد؟
طالبـان  پشـتونوالی  بـه  غنـی  آقـای  اگـر   
دلخـوش کـرده، بایـد گفـت کـه زهی خیــال 
باطـل!... طالبـان حتـا با جود پشـتون بـودِن او 
حاضـر نیسـتند که اسـامیِت او را به رسـمیت 
بشناسـند مگـر این کـه توبـه کنـد و دوبـاره بـا 

بی بـی گل عقـد نـکاح ببنـدد. 
شـاید این گونـه حرف هـا خنـده آور و مضحک 
بـه نظـر برسـند، ولـی واقعیـت ایـن اسـت که 
طالبـان چنیـن موجوداتی هسـتند و در دوره یی 
افغانسـتان حکـم می راندنـد، مراتـِب  بـر  کـه 
را  خشک اندیشی شـان  و  تعصـب  و  جهالـت 
واضحـًا بـه اثبـات رسـاندند و اکنـون نیـز کـه 
در حـاِل جنـگ بـا نظـام و حکومـِت موجـود 
هسـتند، چیـزی جـز نفـرت و خشـونت برای 

ندارند!  ارایـه 
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احمد عمران

رویـای خـاِم صلـح 
با طالبـان

 

و  ماقـات  از  ریاسـت جمهوری  سـایت  گذشـته،  روز 
امنیـت  مشـاور  ناصـر جنجوعـه  و  غنـی  آقـای  گفت وگـوِی 
ملـِی پاکسـتان در قصـر دلگشـاِی ارگ خبـر داد. در ایـن خبـر 
گفتـه شـد کـه دو جانـب پیرامـون پیشـنهاد صلـح افغانسـتان 
بـه طالبـان، چگونه گـی آغـاز مذاکـراِت همه جانبـه میـان دو 
کشـور، همکاری هـای منطقه یـی و مبـارزه بـا اقتصـاد جرمـی 
و فعالیت هـای تروریسـتی بحـث و تبـادل نظـر کرده انـد و در 
پایـان، آقـای غنـی از نخسـت وزیر پاکسـتان بـه گونـۀ رسـمی 
دعـوت کـرده کـه بـه کابـل سـفر کنـد تـا مذاکـراِت دولـت با 
دولـت کـه در دومیـن کنفرانـس پروسـۀ کابـل روی آن تأکیـد 

رفتـه، کلیــد بخورد. 
چنیـن اخبـار و گزارش هایـی در خصـوِص دیـدار و مباحثـۀ 
مقامـاِت افغانسـتان و پاکسـتان به ویـژه وقتـی بـا ادبیـاِت ارگ 
بـه نشـر برسـد و بـه الفـاظ و عبارت هایـی چـون »بـه حضور 
بـا  دولـت  »مذاکـرات  و  همه جانبـه«  »مذاکـرات  پذیرفتـن«، 
دولـت« نیـز مزیّـن شـودـ همـان بـازِی چرخ وفلـک را بـه یاد 
مـی آورد کـه کـودکان روی چوکی هـای چوبـی می نشسـتند و 
توسـط یـک دسـتگاهِ کوچـِک گردنـده در یک محـورِ تکراری 
شـادی  نهایـت،  در  و  می شـدند  پاییـن  و  بـاال  همیشـه گی  و 
و هیجـاِن همـۀ ایـن بـاال و پاییـن رفتن های شـان، بـا توقـِف 

دسـتگاه توسـط گرداننـدۀ آن پایـان می یافـت.
روابـط حکومـِت افغانسـتان بـا پاکسـتان در پانـزده ـ شـانزده 
سـاِل اخیـر از همیـن جنـس بـوده اسـت. متأسـفانه عرصـۀ 
سیاسـِت خارجـِی مـا کـه می بایـد مانند همـۀ کشـورها عرصۀ 
نمایـِش بزرگی و پخته گی و دوراندیشـی باشـد، محـِل نمایِش 
خامی هـا و ناشـی گری هاِی بی شـمار آن هم نسـبت به کشـوری 
شـده کـه زیـر عنوان »عمـق اسـتراتژیک«، دهـان بـرای بلعیدِن 

افغانسـتان بـاز کرده اسـت.
همـۀ  می کوشـند  کشـورها  خارجـی،  سیاسـت  عرصـۀ  در 
ضعف هـای احتمالـِی نظامـی و اقتصادی شـان را بـا دیپلماسـی 
حکومـت   ولـی  کننـد؛  جبـران  ورزیـده  اسـتراتژِی  و  کارا 
افغانسـتان به دلیـل نداشـتِن بینـش اسـتراتژیک، همـۀ ضعف ها 
بـه  می سـازد.  بیشـتر  یـا  و  صـد  ضـرِب  را  کمبودهایـش  و 
گذشـته های دورتـر کاری نداریـم، بـا آغـاز حکومـت وحدت 
ملـی، آقای غنـی و مبّلغاِن ارگ نشـین چنان پنج حلقۀ سیاسـت 
خارجـی را بـه تفصیـل و اطمینـاِن کامـل توصیـف کردنـد کـه 
گمـان شـد این بـار دغدغـۀ اساسـِی سیاسـت خارجِی مـا یعنی 
پاکسـتان مـورد شناسـایی و پـردازش قـرار گرفتـه اسـت. از 
آن زمـان تـا حال چهار سـال گذشـته و در این مدت، ما شـاهِد 
بارهـا قهـر و آشـتی، بنـد و بسـت، فـراز و فـرود و دوسـتی و 

بوده ایـم. خصومـت 
پاکسـتان در قلـِب حلقۀ اول )همسـایه ها( قرار داشـت و چنین 
توقـع می رفـت کـه حکومِت جدیـد می خواهـد گـردِش باطِل 
قهر و آشـتی و سیاسـِت خارجِی احساسـی و سـلیقه یی نسـبت 
بـه ایـن همسـایه را پایـان دهـد و یـک رویکـرد اسـتراتژیک 
و طوالنی مـدت را در این بـاره پـی بریـزد. امـا غنـی هـم بـه 
رفتارهای تکراری و شـتاب زدۀ گذشـته متوسـل شـد: دوسـِت 
پاکسـتان شـد و بـه آن عشـق ورزیـد و بـر اثـِر یـک اتفـاق، 
متارکـه کـرد و خـود را در آغـوِش رقبـای پاکسـتان بـه اهتزاز 

درآورد و ایـن دور را همچنـان ادامـه داد.
اکنـون که آقـای غنی از نخسـت وزیر پاکسـتان دعوِت رسـمی 
به عمـل مـی آورد، از پروسـۀ صلـح بـا طالبـان بـه مشـوره و 
همـکاری پاکسـتان سـخن می گوید و نویـد مذاکـرۀ همه جانبه 
بـا ایـن کشـور را می دهد؛ چنـد مرحله وصل و جدایی سـپری 
شـده و پـس از هـر بـار جدایـی گمـان کـرده کـه پاکسـتان را 
زیـر فشـار قـرار داده و پـس از هـر بار وصـل نیز خیـال نموده 

تحولـی »همه جانبـه« در روابـط دو کشـور بـه میان مـی آورد.
امـا دسـتگاه سیاسـت خارجـِی پاکسـتان بـر همـۀ ایـن قهـر و 
آشـتی ها اشـراف یافتـه و چنـان بـه آن نفـوذ کرده کـه می تواند 
در یـک گردونـۀ زیان بـار برای مـا و یک چرخۀ سـودآور برای 
خویـش، آن را تکـرار و بازآفرینـی کنـد. »مذاکـرۀ همه جانبـه« 
و امیدهـای واهـی وابسـته بـه آن، بخشـی از نیـروِی محرکـۀ 
ایـن گـردِش زیان بـار اسـت؛ گردشـی کـه پـس از رسـیدن به 
یـک فـراز مصنوعـی، افغانسـتان احسـاِس رضایـت و پیروزی 
می کنـد و پـس از رسـیدن بـه یـک فـرود، دسـِت نه چنـدان 

نامرئـی پاکسـتان دوبـاره آن را بـه بـاال فـرا می خوانـد.
شـناخِت ما از سیاسـت خارجِی آقای غنی نسـبت به پاکسـتان 
چنیـن اسـت؛ یـک چرخ وفلِک چوبـِی منفعل از نیـرو و نیرنِگ 
اسـام آباد. ای کاش این شـناخت نادرسـت ثابت شـود و آقای 

غنـی بتوانـد معجزه یـی را در این مسـیر رقم زند! 

بازی ارگ 
در چرخ و  فلِک اسالم آباد
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محمـد محقـق معـاون دوم ریاسـت اجرایی 
می گویـد که از کنـار مسـأله تحمیل قومیت 
در بحـث تذکـره الکترونیکـی بـه سـادگی 

گذشـت. نخواهیم 
آقـای محقـق که روز جمعـه )۲۵ حوت( در 
بیسـت و سومین سالگرد شـهادت عبدالعلی 
آخریـن  بررسـی  محوریـت  بـا  مـزاری 
تحـوالت سیاسـی و اجتماعی افغانسـتان در 
قـم ایـران، سـخن می گفـت تأکیـد کـرد که 
در مسـأله مشـارکت همـه اقـوام در تصمیم 
هـای کشـوری باید تـاش کنیم کـه حقوق 
اقـوام بـه یک انـدازه مورد احترام قـرار گیرد 
کـه همانگونه که به گفته وی، شـهید مزاری 

ایـن آرمـان را دنبـال می کرد.
محمـد محقـق در ادامـه افـزود کـه دولـت 
بـا ادامـه راه شـهید مـزاری و فراهـم آوردن 
آسـایش بـرای مـردم از ایجـاد شـاهراهی از 
شـرق بـه غـرب و از هـرات بـه شـمال و... 
سـهولت در رفـت و آمـد مـردم بـه مناطـق 

مختلـف را ایجـاد کـرده اسـت.
وی گفـت کـه بـا اتصـال مرکـز کشـور بـه 

بـازار شـمال، تحـول عظیمـی در زندگـی 
مـردم ایجـاد خواهـد شـد.

آقـای محقق همچنیـن در ارتبـاط با حضور 
داعـش در مناطقـی از افغانسـتان و اعمـال 
عملیات هـای مختلـف از سـوی ایـن گروه 
تروریسـتی، عنـوان کرد که هـدف این گروه 
فقط کشـتار مردم مسـلمان و نابودی اسـام 
اسـت و تنهـا راه حـل ایـن چالـش، اتحـاد 

همـه اقوام افغانسـتان می باشـد.
بـه بـاور معـاون دوم ریاسـت اجرایـی، از 
دیگر مشـکات ایجادشـده توسـط دشمن، 
مسـأله عیـد نـوروز می باشـد؛ به نحـوی که 
تمـام رسـانه ها اشـباع شـده انـد کـه عیـد 
نوروز »شـرک« اسـت و کسـانی که این عید 

را برپـا کننـد »کافر« هسـتند.
محقـق در پایان با اشـاره به مسـأله انتخابات 
گفت: در تاش هسـتیم تا بـا اصاح فرآیند 
انتخابـات، سرنوشـت بهتـری در پیـش رو 

داشـته باشیم.

برخـی نماینـدگان مجلس ادعـا دارند کـه در انتخابـات درونی 
مجلـس نماینـدگان پول های هنگفتـی میان نماینـدگان مجلس 
بـرای کسـب رای آنـان از سـوی نامـزدان هیـات اداری، توزیع 

شـده است.
نماینـدگان مدعـی انتخابات هفته گذشـته هیـات اداری مجلس 
را بدتریـن انتخابـات در دوره هـای کاری هشـت سـال مجلس 

عنـوان کردنـد و خواسـتار لغـو این انتخابات شـدند.
آنـان تاکیـد کردنـد کـه ایـن اتهام هـا باید از سـوی یـک هیات 

بیطـرف داخلـی مجلـس و یـا دادسـتانی کل، بررسـی گردد.
گل پادشـاه مجیـدی یـک عضو مجلس در نشسـت روز شـنبه 
)۲۶ حـوت( مجلـس گفـت: »انتخابـات هفتـه گذشـته هیـات 
اداری یـک لکـه ننـگ بـر چهـره مجلـس بـود؛ چـه پول هـای 
کـه توزیـع نشـد؟ حالتی گذشـت کـه قابـل قبول نیسـت؛ من 

خجالـت می کشـم و ایـن انتخابـات بایـد لغـو اعام شـود«.
آقـای مجیـدی خطـاب بـه رییـس مجلس گفـت که ایـن لکه 
ننـگ را از چهـره مجلـس بردارید؛ یا از دادسـتانی و یا از رییس 

جمهـور بخواهید کـه ایـن اتهام ها را بررسـی کنند.
رمضـان بشردوسـت دیگـر عضـو مجلـس نیـز به شـکل کنایه 
آمیـز گفت: »هفته گذشـته هنـگام انتخابات که خـوردن و بردن 
بـود، تـا ۲۲۱ نماینـده در مجلـس حاضـر می شـدند؛ امـا دیگر 
مفقـود شـدند و حـاال که سـاعت ۹:۵۵ دقیقه صبح اسـت بیش 

از 4۰ نماینـده در مجلس حاضر نیسـتند«.
آقـای بشردوسـت با اشـاره به غیـر حاضری نماینـدگان یاد آور 
شـد کـه اگر هیـات اداری به وعده های شـان جـدی عمل کنند، 

او در آخـر سـال و در صورت تطبیـق ۱۰ درصد اصول وظایف 
داخلـی، احـراز پسـت های اداری را بـرای آنان تبریـک خواهد 

گفت.
بـا ایـن وجـود، امیرخـان یـار معـاون دوم مجلـس بـه اتهـام 
مطروحـه از سـوی گل پادشـاه مجیـدی واکنـش نشـان داد.
آقـای یـار گفـت: »هرکسـی کـه در زمینـه )توزیـع پـول در 
انتخابات درونی هیات اداری مجلس( اسـنادی در دسـت دارند 

بایـد ارائـه کنند«.
معـاون دوم مجلـس بیـان داشـت، کاش ایـن اتهام ها را کسـانی 
مطـرح می کـرد کـه خودشـان در گمـرکات و منابـع عایداتـی 

کشـور افـراد ویـژه اسـتخدام نکرده باشـند.
انتخابـات هیـات اداری مجلس هفته گذشـته از روز شـنبه آغاز 

شـد و تا روز چهار شـنبه ادامه داشـت.
همایـون همایـون کـه در این انتخابـات در پسـت معاونیت اول 
مجلـس آرای نماینـدگان را بدسـت آورد گفـت کـه حکومـت 
تمامـی دسـتگاه های خـود را فعـال کـرده بـود تـا او را در ناکام 
سـازد؛ امـا او بـه تنهایـی در برابـر حکومت پیروز شـده اسـت.
آقـای همایـون گفته که مخالف پنج نفر ارگ نشـین اسـت و در 
صـورت پیـروزی از دخالـت حکومت در امـور داخلی مجلس 

جلوگیـری خواهد کرد.
ایـن در حالی اسـت که انتخابـات هیـات اداری مجلس به دلیل 
اختـاف نظر نماینـدگان، همه سـاله با چالش مواجه می شـود.

داخله/کشــور  وزارت  مقام هــای 
ــار در  ــک انفج ــوع ی ــتان از وق افغانس

ــد. ــر دادن ــل خب ــهر کاب ش
نصــرت رحیمــی، معــاون ســخنگوی 
ایــن وزارت می گویــد صبــح روز 
حوالــی  حوت/اســفند   ۲۶ شــنبه 
ــر بمب گــذاری  ــک موت ســاعت ۹ ، ی
شــده در ناحیــه ۹ شــهر منفجــر شــده 

ــت. اس
بــه گفتــه وی، در نتیجــه ایــن انفجــار 
ــی  ــر زخم ــه نف ــته و س ــر کش دو نف

ــدند. ش
تمــام  می گویــد  رحیمــی  آقــای 

هســتند. غیرنظامیــان  قربانیــان 
ــه او، هــدف ایــن حملــه  ــه گفت ــا ب ام
ــای خارجــی در  ــرارگاه نیروه ــک ق ی
حوالــی پارک هــای صنعتــی کابــل 
ــر  ــت. موت ــوده اس ــم ب ــه نه در ناحی
ــیدن  ــش از رس ــده پی ــذاری ش بمب گ

ــدف منفجــر شــده اســت. ــه ه ب
ــه  ــه را ب ــان مســئولیت ایــن حمل طالب

ــه اســت. عهــده گرفت
ذبیــح اهلل مجاهــد، یکی از ســخنگویان 

ــا  ــانه ها ادع ــه رس ــی ب ــان در پیام طالب
ــک  ــا ی ــه آنه ــدف حمل ــه ه ــرده ک ک
بــوده  خارجــی  نیروهــای  کاروان 

ــت. اس

کابـل  در  دیـروز 
افغـان  میـان  تفاهم نامه یـی 
ــپست و ادارۀ اتـرا به امضا 
آن،  اسـاس  بـر  کـه  رسـید 
بـر  عـاوه  ــپست  افغـان 
عرضـۀ خدمـات فعلـی اش، 
نیـز  را  دیگـری  خدمـات 

کـرد. خواهـد  عرضـه 
خدماتی را که افغان ــپست 
پـس از ایـن ارایـه خواهـد 
کـرد، شـامل: انتقـال پـول، 
انتقـال  یونیـن،  ویسـترن 
خانـه،  بیمه  هـای  گذرنامـه، 
تجـارت و موتـر، پرداخـت 
صرفیـه ی بـرق، گاز و آب 

می شـود.
سـادات،  سیداحمدشـاه 
وزارت  تخنیکـی  معیـن 
فنـاوری  و  مخابـرات 
معلوماتـی می گویـد کـه بـا 
تفاهم نامـه،  ایـن  امضـای 
تمامـی  -پسـت  افغـان 

پسـته خانه های کشـور را از 
طریق فایبر نـوری و انترنت 
بـه پسـته خانه های مرکـزی 

می کنـد. وصـل 
معـاون  سـیاب،  نقیـب اهلل 
از  هـدف  اتـرا  اداره ی 
تفاهم نامـه  ایـن  امضـای 
و  تکنولـوژی  ترویـج  را 
خدمـات  بهتـر  عرضـه ی 
می افزایـد،  و  می خوانـد 
دورنمایـی  تفاهم نامـه  ایـن 

را تعییـن کـرده اسـت کـه 
بـر اسـاس آن دسـت کم ۵۰ 
تـا  کشـور  نفـوس  درصـد 
بایـد  میـادی   ۲۰۲۲ سـال 
تکنولـوژی و  بـه خدمـات 
به ویـژه امکان هـای انترنتـی 
فعـال  و  واضـح  دسترسـی 

باشـند. داشـته 
عصری شـدن  هزینـه  
ـ پسـت را اداره  اتـرا  افغـان 

. د ز ا د می پـر

انفجار موتر بمب گذاری شده خدماتافغانپستعصریمیشود
در کابل دو کشته به جا گذاشت

محقق:
ازمسألهتحمیلقومیتدرتذکرههای

الکترونیکیبهسادگینمیگذریم

برخی اعضای مجلس:
هیـأت اداری در بـدل پـول 
برگزیـده شـده است
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مانـدگار: در ایـن روزهـا تنــورِ فتـوا مبنـی بر 
تحریـِم نـوروز گـرم اسـت، در  این مورد شـما 

چـه گفتنـی دارید؟
انصـاری: نـوروز زیباترین مظهر رویـش و زایش، و 
فصـل رسـتاخیِز طبیعـت اسـت؛ فصلی که بـه گفتۀ 
موالنـا در آن باغ سـام می کند، سـرو قیـام می کند، 
می رسـد.  سـوار  غنچـه  و  مـی رود  پیـاده  سـبزه 
بلکـه سـایر  نباتـات  تنهـا  نـه  در چنیـن فضایـی، 
زنده جان هـا نیـز از خواب زمسـتانی برخاسـته و به 
حرکـت و جنبـش درمی آینـد. برپـا کـردن غوغا در 
جهـت تحریم نـوروز هـم بیانگِر تجـدد زنده گی و 

نشـاط در ایـن موسـم می باشـد. 

دیـدگاه  از  مناسـبت  ایـن  تحریـم  مانـدگار: 
اسـت؟ نهفتـه  کجـا  در  مخالفـان 

انصـاری: در سـراپای متـون مقـدس دینـی، هیـچ 
قطعی الثبـوت  و  اسـتوار  و  قاطـع  و  صریـح  متـِن 
نـوروز  تحریـِم  زمینـۀ  در  را  قطعی الدالله یـی  و 
نمی تـوان یافـت. مـا روایت هـای متفاوتـی داریـم 
کـه برخـی بر فضیلـت نـوروز تأکیـد دارد و برخی 
روایـات دیگر هم وجود دارد که برخی دانشـمندان 
تحریـم نوروز مجوسـی را از آن اسـتنباط نموده اند، 
ولـی در نهایـِت امـر ما با هیـچ متِن قاطعـی در این 
راسـتا مواجـه نیسـتیم. چلنجـی که چند سـال پیش 
داده بـودم، تـا حـال برجاسـت و کسـی نتوانسـته 
دلیلـی صریـح و قاطع و معقـول و منطقی در جهت 

تحریـِم آن ارایـه نماید. 

مانـدگار: یکـی از هموطنـاِن ما به نام اسـماعیل 
لبیـب بلخی مطلبی را نگاشـته و سـخن شـما را 
در زمینـۀ جایـز بـودِن نـوروز نقـد نموده اند. آن 

دیده اید؟ را  نقـد 
انصـاری: بلـی آن نقـد را دیـده و خوانـده ام. نقـد 
نظریـاِت ما و یـا مخالفان و موافقاِن مـا، امری کامًا 
طبیعـی اسـت. این کـه دانشـمندی از جمـع پیـروان 
خـط سـلفی و از شـیفته گان مدرسـۀ شـیخ محمـد 
بـن عبدالوهـاب، نظریـه و بـاوری را بـا ابـزار قلـم 
نقـد می کنـد، جـای شـکر اسـت؛ هرچنـد رگه های 
تکفیر و تفسـیق در نوشـتۀ آن جناب هویداسـت. تا 
زمانـی که سـخن بـا سـخن و منطق با منطق پاسـخ 
داده می شـود، مـا بایـد خـدا را شـکرگزار باشـیم. 
امـا آن نوشـته خلل هـای فراوانـی دارد کـه فرصتی 
بـرای پاسـخ دهی به تمـام جزییاِت آن را نـدارم. نام 
رسـاله اسـت “نوروز در اندیشـۀ هـوا و خیال”. من 
تصـور می کنم که ایشـان حتـا در عنوان رسالۀشـان 
این کـه  نخسـت  شـده اند.  اشـتباه  چنـد  مرتکـب 
نمی دانـم هـدف ایشـان “هوا” بـه معنی “باد” اسـت 
و یـا “هـوی” کـه “خواهـش نفـس” را گوینـد. اگر 
هـدف ایشـان از هـوا بـاد باشـد، پـس کـدام بـاد 
می توانـد اندیشـه داشـته باشـد؟ بـاز اگـر خواهش 
نفـس باشـد، پـس بایـد آن را صفـت می سـاختند 
و می نوشـتند هوایـی و خیالـی. بـه هـر حـال مـن 
چیـزی نیافتـم کـه بـه علمـم بیفزایـد و خواننـده از 

بیاموزد.  چیـزی  آن 

را  مالـک  بـن  انـس  ایشـان حدیـث  مانـدگار: 
نقـل کـرده کـه می گویـد: “زمانـی کـه پیامبـر 

اسـام وارد مدینه شـدند، مردم مدینـه دو روزی 
داشـتند کـه در آن به بـازی می پرداختنـد؛ پیامبر 
فرمـود ایـن چـه روزهایی اسـت، گفتنـد: ما در 
دوران جاهلیـت در ایـن دو روز بـه بـه بـازی 
می پرداختیـم، پیامبـر فرمودنـد: خداونـد دو روزِ 
بهتـری را جاگزیـن نمـوده که عید قربـان و عید 
نمی توانـد  حدیـث  ایـن  آیـا  می باشـد”.  فطـر 

مبنـای تحریـِم ایـن روز قـرار گیرد؟ 
فراوانـی  زحمـت  لبیـب  اسـتاد  جنـاب  انصـاری: 
در  ولـی  داده انـد  مأخـذ  را  کتـاب   ۵۲ و  کشـیده 
اسـت،  نـوروز  تحریـم  کـه  هدف شـان  راسـتای 
موفـق نبوده انـد. مهمتریـن سـخنی کـه ایشـان بـر 
آن تأکیـد نموده انـد، اصـل عیـد بـودن و یـا نبـودن 
نـوروز اسـت. نویسـندۀ ایـن سـطور پیوسـته منکر 
اصـل دینـِی نـوروز بـوده، با آن کـه برخـی روایات 
مبنـی بر تقـدِس ایـن روز هم آمده اسـت. من برای 
بـار هـزارم فریـاد می زنـم کـه نـوروز عیـد نیسـت 
کـه دارای احکامـی دینـی و تعبـدی باشـد. نـوروز 
نمی توانـد  هیچ کـس  کـه  اجتماعی سـت  مناسـبتی 
بـه آن  آن را تحریـم کنــد. حدیثـی را کـه شـما 
اشـاره نموده ایـد و بیشـتر فقهـای مـا آن را از سـنن 
ابـوداوود نقـل می کننـد، از سـوی انـس بـن مالـک 
و سـپس حمیـد روایت شـده اسـت. حدیثـی را که 
حمیـد روایـت نمـوده، عنعنـه دارد و حمیـد چـون 
مدلـس اسـت، پـس این عنعنـه و آن هـم از انس بن 
مالـک، اسـتفهام بزرگـی را پیـش روی ایـن روایت 
می گـذارد. جنـاب لبیـب طـرق دیگـری را هـم نقل 
در  نـدارد.  عنعنـه  مذکـور  حدیـث  کـه  نموده انـد 
بگویـم کـه در علـوم حدیـث  این جـا می خواهـم 
دانشـمندانی هـم وجـود دارند که احادیث مدلسـین 

را بـه هیـچ صورتـی قابل پذیـرش نمی دانند. شـعبه 
بن الحجـاج از دانشـمندان بلندقامـِت علـم حدیـث 
می گویـد: تدلیـس بـرادر دروغ اسـت و زنـا کـردن 
بـرای مـن گناهـش کمتـر از تدلیس اسـت. خطیب 
بغـدادی از ایشـان حکایـت می کنـد کـه می گفتنـد: 
نوشـیدن ادرار مرکـب آسـان تر از تدلیـس اسـت. 
مـن در این جـا در صـدد تأییـد و یـا رد نظریـات 
دانشـمنداِن علـم حدیـث نیسـتم، ولـی همین قـدر 
می گویـم کـه چه گونـه می تـوان بـر مبنـای روایـت 
مواجه انـد،  چلنج هایـی  همچـو  بـا  کـه  راویانـی 

سـه صد میلیـون انسـان را تکفیـر نمـود؟!! 

مانـدگار: برخـی ماهـا و از جملـۀ آن هـا همین 
نویسـنده یی کـه شـما از ایشـان یـاد نمودیـد، 
فتـاوای فقـه حنفـی را اسـاِس این تحریـم قرار 
داده انـد. اتـکا بـر حواشـِی فقـه حنفـی چه قدر 

می توانـد اسـاِس ایـن تحریـم قـرار گیرد؟
دوسـتانی  کـه  اسـت  خنـده آور  خیلـی  انصـاری: 
در هـزار مسـالۀ دیگـر، فقـه حنفـی را مـرادف بـا 
خرافـات می داننـد ولـی در بحـث نـوروز خـود را  
دوآتشـه ترین حنفی هـای کشـور معرفـی می نمایند. 
بـا گزینـش یـک رأی و فتـوا و روایـت نمی تـوان 
حقانیـِت یـک مسـأله را ثابـت نمـود. اگـر چنیـن 
می بـود، پس بایـد حنفی هـا رفع الیدیـن می نمودند، 
در حالـی کـه امام بخـاری احادیـث فراوانـی را در 
رسـالۀ “رفـع الیدین” خویش روایـت نموده و خود 
آن بزرگوار در مقدمۀ آن رسـاله می فرمایند: “پاسـخ 
بـه کسـی که بلنـد کـردن دسـت را در نمـاز هنگام 
رکـوع و بعـد از آن که سـر را از رکـوع بلند می کند، 
منکـر بـوده و این مسـأله را بر عجمیـان بدون آن که 

ایـن امـر بـه آن هـا ربطـی داشـته باشـد، به صـورت 
مشـقت باری پیچیده سـاخته اسـت. ایـن بلند کردن 
دسـت ها در نمـاز از کـردار و گفتار پیامبـر صلی اهلل 
او  یـاراِن  از عمل کـرد و روایـت  و  علیـه و سـلم 
ثابـت گردیـده اسـت، چنان چـه از فعـل تابعیـن و 
پیـروی پیشـینیان صالـح از آن هـا در اخبـار صحیح 
و روایـات شـماری از اهـل ثقـه و مـورد اعتمـاد از 
مـردان ثقـه و نیکوکاری کـه پس از آن هـا آمدند نیز 
ثابـت شـده اسـت. خداونـد آنـان را ببخشـاید و به 
آن چـه آنـان را وعـده داده اسـت، مسـتحق گرداند. 
ایـن انـکار رفع الیدیـن از کینه تـوزی و بدبینـی قلبی 
ایشـان نسـبت بـه سـنت پیامبـر نشـأت می کنـد. او 
از سـنت پیامبـر صلـی اهلل علیه و سـلم گریـزان بوده 
و در برابـر پیـروان سـنت، تکبـر و خصومت پیشـه 
نمـوده و بدعـت بـا گوشـت و اسـتخوان و مغـز 
وی عجیـن گردیـده اسـت و )علـت مخالفـت او با 
سـنت( بـه ایـن برمی گـردد کـه خـود بـه گـرد هم 
آمـدن عجمیـان پیراونـش و اسـتقبال آن هـا از وی 
انـس گرفتـه و فریـب خـورده اسـت”. پایان سـخن 

بخاری. امـام 
تحریـم امـری در فقـه اسـامی نمی تواند بـر مبنای 
هـر روایتـی صـورت گیـرد. اگـر متنـی قرآنـی و یا 
نبـوی به صـورت صریـح نهـی هـم نمایـد، ضـرور 
نیسـت کـه آن نهـی بـه معنـی تحریـم باشـد. اگـر 
چنیـن می بود، پـس آیتی کـه می گوید: “از مسـایلی 
نپرسـید کـه اگر برای شـان واضح گردد بـه ضررتان 
تمـام شـود”، باید اسـاِس تحریـِم همچو پرسـش ها 
می گردیـد، در صورتـی کـه چنیـن نیسـت. در ایـن 

زمینـه مثال هـای فراوانـی هم وجـود دارد. 
مانـدگار: از امـام بخـاری یاد نمودید، آیا ایشـان 

در ایـن زمینه سـخنی دارند؟
انصـاری: امـام بخـاری در “االدب المفرد” خویش و 
همچنـان وقتـی که دربـارۀ یکـی از راویـان حدیث 
ذکـر  را  روایتـی  می زنـد،  “سـعر” حـرف  نـام  بـه 
نموده انـد کـه می گویـد: نعمـان فرزنـد مرزبـان جد 
امـام ابوحنیفـه کسـی بـود کـه بـرای علـی فرزنـد 
ابی طالـب در روز نـوروز فالـوده اهدا نمـود و علی 

فرمـود: هـر روز مـا نـوروز باد!
 نمی دانـم کـه شـیفته گاِن تحریـم و قهرمانـاِن میداِن 
تکفیـر چـرا چنین روایاتـی را نمی بیننـد، روایتی که 
در ده هـا کتـاب حدیث و فقـه و تاریخ آمده اسـت. 
در پایـان می خواهـم اضافـه نمایـم کـه فقهـای مـا 
در رابطـه بـا اقسـام گوناگـوِن نوروز حـرف زده اند، 
چـون نوروز عامـه و نوروز خاصه و نوروز سـلطان 
و نـوروز دهقـان و نـوروز اعاجم و نـوروز مجوس. 
آن چـه مـورد تحریـم قـرار گرفتـه، نـوروز دینـی 
زردشـتیان اسـت کـه در ماه هـای دیگر سـال می آید 
مـن  دیگـر  مقالـۀ  بـه  و خواننـدۀ عزیـز می توانـد 
کـه عنوانـش “آیـا نوروز سـنتی زردشـتی اسـت؟” 

نماید.  مراجعـه 
در ایـن چنـد روز، شـاهد تحقیق هـای اسـتواری در 
ایـن زمینـه بـوده ام که تبصره هـای فیس بوکـی داکتر 
هجـرت اهلل جبرییلـی را می تـوان بـه عنـوان نمونـه 
ذکـر نمـود. اکنـون در حـاِل سـفر هسـتم و فرصت 
کافـی در اختیار ندارم، ورنه سـخنان زیـادی در این 

رابطـه می تـوان گفت.

نوروز مناسبتی اجتماعی ست که هیچ کس نمی تواند آن را تحریم کند!
گفت وگویی با خواجه بشیراحمد انصاری پیرامون مسالۀ »نوروز«

ترتیب كننده: روح اهلل یوسف زاده

بازنشـر
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دكتر شمس الحق آریانفر

طبیعت  جشن  نوروز 
تاریخي  و  ملي  عید  و 
میزان   8 در  آریاییان، 
۱۳88 از طرف یونسکو به 
غیرملموِس  میراِث  عنوان 
 4 در  گردید.  ثبت  جهاني 
حوت ۱۳88 )۲۲ فبروري 
جشنی  عنوان  به   )۲۰۰۹
در  که  شد  شناخته  جهاني 
مجمع  تصویب شدۀ  متن 
ملل  سازمان  عمومي 
نوروز  است:  آمده  متحد 
جشني ست با ریشۀ آریایي و با قدمت دوهزارساله که امروز 

بیش از دوصدمیلیون انسان آن را تجلیل مي کنند.
کرده اند:   مشخص  چنین  را  نوروز  جغرافیاي  مورخان، 
مرکزي،  آسیای  تاتارستان،  قزاقستان،  بالکان،   خاورمیانه، 
چین شرقي، سودان،  آسیاي صغیر،  قفقاز، امریکاي شمالي، 

 هندوستان،  پاکستان،  بنگله دیش،  نیپال،  یونان،  تبت.

در تجلیل از نوروز چند وی  ژه گي وجود دارد:
سر آغاز  و  بهار  آغاز  نوروز،  این که  نخست   -
و  طبیعي ترین  ازاین رو  است؛  طبیعت  رستاخیز  و  بیـداري 

پارینه ترین عید بشري ست.
نوروز نماد مرگ و حیات و یا نابودي و رستاخیز   -
خلقت است. آفریدگار با بهار و جان بخشي هستي، رستاخیز 
و حیاِت بعد  از مرگ را به انسان ها،  تصویر مي نماید که از 

این لحاظ نیز قابل تأمل است.
براي آریاییان  و زیستمنداِن خاورزمین که چهار   -
فصل سال را با وضاحت تجربه مي کنند، نوروز یک جشن 

ملي و تاریخي است.
نوروز  از  بزرگداشت  و  تجلیل  پیشینۀ  و  تاریخ  بر  درنگي 
خاورزمین،  باشنده گان  و  آریایي  فرمانروایاِن  که  مي نمایاند 
در نقاط مختلف دست کم با در نظرداشِت یکي از این سه 

باور، نوروز را تجلیل مي کرده اند:

باور تاریخي: 
تولد  روز  را   نوروز  پیشینیان  باور،  این  نظرداشِت  در  با 
کیومرث، نخستین انسان و فرمانرواي آریایي،  تولد هوشنگ، 
زادروز و یا روز زایِش کیخسرو دانسته،  تجلیل مي کردند. و 

همین گونه عقیده داشتند:
به  کیخسرو و گشتاسب  کیومرث، جمشید،   در همین روز 

پادشاهي رسید.
مي داند،   تخت نشیني جمشید  را جشن  نوروز  که  فردوسي 

چنین مي گوید: 
به فر کیاني یکي تخت ساخت

چه مایه بدو گوهراندر نشاخت   
که چون خواستي دیو برداشتي

زهامون به گردون برافراشتي   
چو خورشید تابان میان هوا

نشسته بر آن شاه فرمانروا   
جهان انجمن شد بر تخت اوي

شگفتي فرو مانده از بخت اوي   
به جمشید بر گوهر افشاندند

مر آن روز را روز نو خواندند   
چنین جشن فرخ از آن روزگار

بماندست زان خسروان یادگار    
یا گفته اند:

در همین روز فریدون کشور را بین فرزندان تقسیم کرد.
و یا مي گفتند:

در همین روز در سال ۵۲8 قبل از میاد کوروش کبیر بابل 
را فتح کرد؛

در همین روز در سال 4۱۶  داریوش اول در تخت جمشید 
جشن گرفت و به همین مناسبت سکه ضرب زد.

پیروز  روم  بر  بابکان  اردشیر   ۲۲۰ سال  در  روز  همین  در 
شد و آن ها را مجبور ساخت تا نوروز را جشن بگیرند که 
سناي روم آن را تأیید کرد. رومیان بر این اساس، نوروز را 
 luper cal تجلیل مي کردند که در قلمرو آن ها به نام

معروف بود.
به  را  نوروز  آریاییان نخستین  بود که  باورها  این  بر اساس 
نام  »ناواسردا )سال نو(« و سغدیان به نام » نوسارد«  و » نو 

سارجي«  به معناي سال نو یاد  و تجلیل مي کردند.
شاهان هخامنشي در این روز جشن بزرگي برپا مي کردند،  

هدایاي ممالک مستعمره و مناطق طابع را مي پذیرفتند.
۱۲گونه  قبل   روز   ۲۵ نوروز  بزرگداشت  براي  ساساني ها 
حبوب را در ستون پایه ها کشت مي کردند و روز نوروز طي 
فکر  داشت،   هرکدام خوب رشد  مي دیدند.  را  آن  مراسمي 
آغاز شده، خوب رشد خواهد  گیاه در سال  این  مي کردند 

کرد.
سامانیان این جشن را تجلیل مي کردند و غزنویان در همین 
مسعود  بیهقي  قول  به  مي دیدند.  سان  را  خود  سپاهِ  روز 
پذیرفت.  را  فرمانداران  هدایاي  روز  همین  در  غزنوي 
ملک شاه سلجوقي با تشویق عمر خیام و دانشمندان دیگر، 

سال را کبیسه کرد و از نوروز آغاز کرد.
ملک شاه سلجوقي به وسیلۀ حکیم عمر خیام و دیگردانشمندان 
سال را کبیسه کرد و به تشویق آن ها آغاز سال را از نوروز 

گرفت و آن را جشن کرد.
در عهد تیموریان شاهد جشن نوروز درهرات و بلخ هستیم. 
دولت  طرف  از  نوروز  نیز  امروز  که  است  روند  درهمین 
نوروز  از  قبل  هفته  دو  مي شود:  گرفته  جشن  افغانستان 
وزیر  و  فرهنگ  وزیر  شمول  به  وزرا  از  متشکل  کمیته یي 
زراعت،  براي برگزاري نوروز موظف مي گردند. این کمیته 
تجلیل  نوروز را به گونۀ شانداري سازمان دهي مي کند. در 
این روز همۀ اراکین دولتي، نماینده گان کشورهاي خارجي  
مي شوند.  دعوت  جشن  در  دهقانان  و  مردم  نماینده گان  و 
پرندۀ  یا  و  اسپ  یا  و  پرورش گوسفند  تولید خوب،  براي 
خوب جایزه داده مي شود. از دهقاناني که نوآوري کرده اند 
گذشت  رسم  مي شود.  تقدیر  برداشته اند،  خوب  حاصل  و 
زراعتي صورت  پیداوار  نمایش  و  مختلف  نواحي  دهقانان 
مي گیرد. من فکر مي کنم این عالي ترین شیوۀ تجلیل از نوروز 
است که از نوروز به گونۀ جشن کار و زنده گي و سازنده گي 
تجلیل مي گردد. تقلید از این نحوۀ تجلیل در افغانستان، براي 
مي کنم،  فکر  می دارند،  بزرگ  را  این جشن  که  کشورهایی 
امری بایسته و ستوده است. این تجلیل از نوروز، جشن را به 
ماهیت نخستینش گره مي زند و آن را به جشن زنده گي در 

جهان و جشن جهاني زنده گي تبدیل مي نماید. 

باور دیني:
روز خلقِت  نوروز  که  عقیده هستند  این  به  هم  - شماري 
است:   آورده  التفهیم  در  البیروني  که  همچنان  است.  جهان 
نوروز نخستین روز است از زمانه و فلک بدو آغازید گشتن.
آفریدگار  نام  هرمزد  و  است  هرمزد  روز  این  گفتند:  نام   -

است.
- گفتند: در این روز تهمورث بر دیوان که برکت را برده 
بودند پیروز شد، آیین ستاره پرستي را زایل کرد و دین قدیم 

را جاري ساخت.
و  مردمي  عید  که  نوروز  از  خواستند  که  زردشتیان  بعدها 

طبیعي بود، به نفع دین خود بهره گیري نمایند. 
- گفتند: نوروز روز تولد زردشت است.

- گفتند: در این روز گشتاسپ آیین زردشتي را پذیرفت.

ـ زماني که اسام آمد، شرکت در جشن بهار و طبیعت را، 
گره به دین اسام و آیین ابراهیمي زدند:

- از قول امام جعفر صادق  آورده اند که گفت: در این روز 
خدا از بندگانش پیمان گرفت که بر او شریک نیارند و بر 

پیامبرانش ایمان آرند. 
- دراین روز حضرت ابراهیم بت ها را شکست

در این روز کشتي نوح بر کوه جودي فرود آمد  -
- در این روز پیامبر بت هاي کعبه را شکست

- در این روز حضرت علي به خافت نشست
- در این روز امام زمان تولد شد.

در پیوند با این باور دیني بوده که در بلخ مرکز فرمانروایي 
گشتاسپ که آیین زردشت را پذیرفت، جشن نوروز ادامه 
یافت و باشکوه تجلیل گردید و در عهد اسامي به خصوص 
علي  حضرت  از  بزرگداشت  با  نوروز  تیموریان،  عهد  در 
رض  و برافراشتن علم آن پیوند خورد و چنین وانمود شد 
که حضرت علي در نوروز به خافت رسیده است. آن دو 
آمده  آن  در  که  مي کردند  زمزمه  فراوان  نیز  را  مردمي  بیت 

است:

نوروز شد و جمله جهان  گشت معطر   
با بوي خوش الله و نسرین و صنوبر 

بر تخت  خافت بنشست  آن شه ابرار
داماد نبي، شیر خدا،  ساقي کوثر   

باور مردمي:
در کنار باورهاي تاریخي و دیني،  عامۀ مردم عقیده دارند:  این 
جشن،  جشن طبیعت، میلۀ بهار، میلۀ نهال نشاني و سبزه کوبي 
لحاظ  از  نمي دانند  مردم  است.  طبیعت  داماِن  در  شادي  و 
دیني و تاریخی این جشن چه مناسبتي دارد، اما همین که 
بهار شد، به شور و نوا مي آیند و به دامنه ها مي روند شادماني 
مي کنند. زن ها و مردها به دامنۀ صحرا مي روند و از فضاي 
نوروز  حقیقت،  در  مي کنند.  استفاده  طبیعت  پاکیزۀ  و  باز 
شدن  سبز  و  آب وهوا  تغییر  به  و  فصل  همین  به  نوبهار  و 
طبیعت ارتباط دارد و هیچ گونه پیوند مذهبي نداشته است و 
ندارد. اگر بعضي رسم و آیین ها بازماندۀ آیین زردشتي و یا 
مسیحي و غیره باشد،  چیزي ست که بعدها به نوروز پیوند 
یافته است. همچنان که برخي سنت هاي اسامي نیز به آن 

افزود گردیده است.

دو رویداد بزرگ
دو رویداد در تاریخ و در پیوند با دو آیین بزرگ زردشتي و 
اسام که در متن زنده گي مردم جا گرفته، مردم را به دیني 

بودِن نوروز باورمند ساخته است.
رویداد زردشتی: در روزگار ساسانیان در ایام نوروز رسمي 
وجود داشت که در روز نوروز، نخستین کسي که نزد شاه 
مي آمد، موبد موبدان یا پیشواي کل آیین زردشت بود. موبد 
موبدان در دست جام زرین، انگشتر،  درم و دینار،  یک دسته 
خوید سبز،  شمشیر،  تیر و کمان،  دوات و قلم داشت. استر 
و باز غامي با او بود. نزد شاه داخل مي شد وشاه را ستایش 
مي کرد با شعر. در حقیقت در روز نوروز، موبد موبدان،  به 
شاه شعر هدیه مي کرد و با هدیه شعر او را ستایش مي نمود 
و آن همه چیزهایی را که با خود داشت، نزد شاه مي گذاشت 
تا همۀ آن خواسته ها در سال روان فراوان گردد. که این به 
فال نیک گرفتِن سال نو در نوروز بود. موبد موبدان، شاه را 
ستایش مي کرد به شعر. آن سروده در نوروزنامۀ حکیم عمر 
خیام به نام »آفرین موبد موبدان«  یاد شده،  و متن آن چنین 
است:  «شها به جشن فروردین، به ماه فروردین،  آزادي گزین 
به  بینایي  دانایي و  ترا  بر یزدان و دین کیان، سروش آورد 
بر تخت  باش  با خوي ه  ژبر و شاد  کارداني، و دیر زي و 
زرین،  و انوشه خور به جام جمشید،  و رسم نیاکان در همت 
بلند و نیکوکاري و ورزش داد و راستي نگهدار،  سرت سبز 

جواني  و  باد 
چون خوید،  اسپت کامگار و پیروز،  و تیغت روشن و کاري 
بر دشمن و بازت گیرا،  وهر بار کشوري بگیر نو با درم و 
سرایت  خوار،  درمي  و  گرامي  دانا  و  هنري  پیشت  دینار. 

آبادان و زنده گاني بسیار.
افغانستان در نوروز علم حضرت علي  رویداد اسامي: در 
در  صاحب  امام  علم   فروردین،  دهم  در  و  مي شود  بلند 

در  فروردین  اول  در  همچنان  مي شود.  بلند  قندوز  والیت 
علمي  نیز  است  غذایي  مواد  و  غله  بازار  که  کابل  مندوي 
بعد  مذهبي،  تشریفات  طي  مراسم  این  همۀ  مي شود.  بلند 
از تاوت کام اهلل مجید انجام می گیرد و بعد براي سعادت 
دنیاي اسام و بهروزي مردم و خیر و برکات در جامعه دعا 

مي شود.
شماري  که  است  شده  سبب  رویداد  دو  این   
اسامي.  عید  دیگر،  شمار  و  دانند  زردشتي  عید  را  نوروز 
نوروز  اسامي،  و  زردشتي  معتبر  منابع  استناد  به  حالي  در 
اوستا  که  پورداوود  ندارد.  پیوندي  ادیان  این  از  هیچ یک  با 
را ترجمه نموده و مهرداد اوستا که روي فرهنگ اوستایي 
و پهلوي تحقیقات همه جانبه دارند، به صراحت نوشته اند: 
درهیچ بخشي از گاثاها  و یا اوستا از نوروز حرفي نیامده 
نیست.  سخني  نوروز  از  که  مي دانیم  نیز  اسام  در  است. 
باید بپذیریم که نوروز جشن طبیعت زیباي آفریدگار، زمان 
عید  و  آفریدگار  قدرت و جال  نمایش  و  نو شدن جهان 
فصل  در  است  خوب  است.  دهقان   جشن  و  کشت وکار 
بهار که هستي به تحرک مي آید و گیاه نم زده در قعر گل 
سیاه به جوانه زدن و روییدن  و حرکت آغاز مي کند، ما هم 
زنده گي  و  کار  عنوان جشن  به  را  نوروز  و  نماییم  حرکت 
با  زردشتي  عنوان جشن  به  نه  داریم،  بزرگ  سازنده گي  و 
روي  آن  به  اسامي  عنوان جشن  به  نه  و  کنیم  دشمني  او 
نو  پاي  به  پا  و  هستي  با خلقت  هم زمان  نوروز  که  آرویم 
شدن طبیعت در بهار،  از سوي انسان هاي ابتدایي نیز تجلیل 

گردیده است و آن گاه این ادیان نبوده است.
 

نوروز شکوه روزگار است 
ز افریدون و از جم یادگار است   

گاهنامه و تاریخ نیاکان 
زان  شاهد ناز هر دیار است   

مبارك روز نوروز شما باد
 جهان را وحدت و صلح و صفا باد 

محیط تاجیک و ایران و افغان 
همیشه نوبهاران خدا باد.   

نوروز 
با هيچ 
ديني 
پيـوند 
ندارد

بازنشـر



رهبـران حکومـت وحـدت ملـی دیـروز در کابـل با 
مشـاور امنیـت ملـی پاکسـتان ماقـات کرده انـد. در 
ایـن دیدارهـا، رییس حکومت وحدت ملی از شـاهد 

خاقـان عباسـی نخسـت وزیر پاکسـتان دعـوت کرده 
اسـت کـه بـه کابل سـفر کند.

مشـاور امنیـت ملی پاکسـتان پیش از چاشـت دیروز 

بـه منظـور گفت وگو بـا محمـد حنیف اتمر، مشـاور 
امنیـت ملـی افغانسـتان در مـورد روابـط دوجانبـه و 
مسـایل امنیتـی وارد کابـل شـد. او در ایـن سـفر یک 
روزه بـا اشـرف غنـی، عبـداهلل عبـداهلل و برخـی از 

چهره  هـای دیگـر نیـز دیـدار کرده اسـت. 
محـور ایـن دیدارها مذاکـرات صلح و مسـایل دیگر 
مربـوط بـه روابـط کابـل و اسـام آبـاد گفتـه شـده 

ست. ا
داده  گـزارش  نیـز  پاکسـتان  جیـوی  تلویزیـون 
کشـورهای  نماینـده گان  مـی رود  اسـت:«انتظار 
همسـایه، خـط  مشـی را بـرای همکاری بـا یک دیگر 
آمـاده کننـد و راه را بـرای بهبـود روابـط دوجانبـه و 

دهنـد.« افزایـش  همـکاری 
مشـاور امنیت ملـی پاکسـتان در شـرایطی وارد کابل 
شـده کـه در ایـن روزها بحث هـای مذاکـرات صلح 
در بیشـتر محافـل حکومتـی و دولتـی افغانسـتان بـه 

یـک بحـث خیلی جـدی تبدیل شـده  اسـت.
محمـد اشـرف غنـی اخیـراً از پاکسـتان خواسـت که 
گفتمـان در مـورد مذاکـرات صلـح بایـد در سـطح 

دولـت بـا دولـت آغاز شـود.
از سـوی دیگـر، امریـکا نیـز بـه پاکسـتان هشـدار 
داده اسـت کـه در قبـال تعهـدات اش در زمینـه مبارزه 
بـا گروه هـای تروریسـتی و حمایت از پروسـه صلح 

افغانسـتان صادقانـه همـکاری کند.

سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2226  یک    شنبه       27حو ت  /   ا سفند      y    1396   1رجب     y 1439  18 ما ر  چ    62018

دعـوت اشـرف غنـی 
از نخست وزیـر پاکستـان

چارواکي:

 د نـوروز جشن به پـه امن فضـا کې 

وملـانځـل شـي

www.mandegardaily.com

د پــريل پــه راتلــو او د ګل رسخ مېلــې د موســم پــه را نېــږدې کېــدو رسه 

د بلــخ والیــت چارواکــي د نــوروز د جشــن د ملانځنــې لپــاره لــه بشــپړ 

چمتــووايل خــر ورکــوي.

د بلــخ د پولیســو ویانــد شــیر جــان درانــی وايــي چــې د نــوروز جشــن د 

ملانځنــې لپــاره هــر ډول تیــارۍ نیــول شــوي او د امنیتــي چارواکــو پــه 

خــره چــې ۴ زره پوځيانــو تــه مســؤلیت ســپارل شــوی، ترڅــو د نــوروز 

د جشــن د مراســمو امنیــت تامیــن وســايت.

د دراين پــه خــره چــې د پولیســو ترڅنــګ، د مــي اردو او مــي امنیــت 

ځواکونــه هــم د نــوروز د جشــن د ښــې ملانځنــې لپــاره امنیتــي ګزمــې 

او چــک پاینټونــه لــري.

د بلخ د پولیسو ویاند شیر جان درانی یې په اړه وايي:

ــت  ــن امنی ــوروز د جش ــې د ن ــوي چ ــه ک ــه هڅ ــي ځواکون ــډ امنیت » ګ

ــاری  ــر ډول تی ــه ه ــي ځواکون ــور امنیت ــس او ن ــايت، پولی ــدي وس خون

ــه جــوړوو او تــايش تــررسه کــوو  ــري، مــوږ هــره ورځ چېــک پاینټون ل

ــل  ــې ملانځ ــا ک ــن فض ــه ام ــه پ ــن ب ــوروز جش ــې د ن ــوو چ او ډاډ ورک

ــږي. » کې

ــو الرو کــې د  ــو لوی ــه غځېدل ــه خــره چــې بلــخ والیــت ت د پولیســو پ

ــې  ــر دې چ ــږي او عــاوه پ ــررسه کې ــې ت ــي ګزم ــې امنیت ــپې او ورځ ش

هیچــا تــه اجــازه نشــته چــې مــزار ښــار تــه لــه وســلو رسه داخــل يش، 

دننــه پــه ښــار کــې هــم ســیار چېــک پاینټونــه فعــال دي.

د مزاررشیــف اوســېدونکو هــم د نــوروز د جشــن د ملانځنــې پــه منظور، 

الزمې تیــارۍ نیولــې دي.

د مزاررشیــف اوســېدونکي هــر کال رسه لــه دې چــې د نــوروز جشــن د 

ښــه ملانځنــې پــه خاطــر کورونــه پاکــوي، هفــت مېــوه او هفــت ســین 

جــوړوي، د ســخي زیــارت د زرګونــه تنــو لــه کوربــه تــوب رسه یوځــای، 

د نــوي کال رارســېدو تــه شــېبې شــاري.

د مزاررشیف یو اوسېدونکی حاجی اسد یې په اړه وايي:

ــاری  ــه خــاص تی ــې ت ــوروز د جشــن ملانځن » د مزاررشیــف خلــک د ن

لــري، دوی د زرګونــه کســانو کوربــه تــوب کــوي او پــه متــه دي چــې 

ــو  ــه ګلون ــار پ ــزار ښ ــږي، د م ــه کې ــډه پورت ــارت جن ــخي زی ــه د س کل

ــوړۍ  ــوي کال د ل ــم د ن ــک ه ــه دی او خل ــت ښ ــوی، امنی ــل ش پوښ

ــاروي. » ــین تی ــت س ــاره هف ــې لپ ورځ

ــه مزاررشیــف کــې رســم او رواج داســې دی چــې د نــوروز د لــوړۍ  پ

ــد د  ــۍ بای ــو کورن ــه رارســېدو دمخــه، د کــوژده شــویو هلکان ورځــې ل

ــويس  ــې ی ــۍ او جام ــان، زلوب ــوي کب ــه ش ــه پاخ ــور ت ــاوې ک ــې ن خپل

ــب  ــې د ک ــار ک ــف ښ ــه مزاررشی ــال پ ــئلې اوس مه ــادې مس ــې ی چ

ــاتلی دی. ــرم س ــازار ګ ــو ب ــو او بزازان پلورنک

د مزاررشیف دوه تنه هټۍ وال یې په اړه وايي:

» زمــا نــوم غــام ســخي دی، زه کبــان خرڅــوم، زمونــږ بــازار ډېــر ګــرم 

دی، ځکــه چــې نــوروز نېــږدې دی، نســبت پخــوا تــه زمــوږ خرڅــاو 

ــوژده  ــې ک ــه چ ــه ده، ځک ــم زیات ــا ه ــو تقاض ــوی او د خلک ــات ش زی

ــوروزي وړي. » ــه ن ــور ت ــې ک ــې کوژدن ــان د خپل ــوي کس ش

» قیــس یــم، د مــزار رشیــف پــه اصغــري مارکېــټ کــې د جامــو هټــۍ 

ــرې  ــې ډې ــږ جام ــه زمون ــر ښــه دی، نســبت پخــوا ت ــو ډې ــازار م ــرم، ب ل

ــۍ  ــو دی او کورن ــه راتل ــوروز پ ــې ن ــې دا دی چ ــت ی ــږي او عل خرڅې

ــه اخــي. » ــوروزي ت جامــې ن

ــه  ــت رسه ل ــور ریاس ــو او کلت ــخ د اطاعت ــې د بل ــال ک ــدې ح ــه هم پ

دې چــې د نــوروز د جشــن د ملانځنــې لپــاره لــه فرهنګــي تیاریــو خــر 

ورکــوي، خــو وايــي چــې د بلــخ پــه ټولنــه کــې د نــوروزۍ وړل او راوړل 

ــه  ــه منځ ــد ل ــاوړه دود دی او بای ــو ن ــځ ی ــو ترمن ــویو ځوانان ــوژده ش د ک

والړ يش.

ــد  ــا محم ــر عط ــو م ــت د اطاعات ــور ریاس ــو او کلت ــخ د اطاعات د بل

ــه اړه وايــي: ــې پ ســاهو ی

ــی او  ــر ډول چمتووال ــاره ه ــې لپ ــن د ملانځ ــوروز د جش ــږ د ن » مون

تیــارۍ لــرو، خــو د کورنیــو لــه خــوا او د ځوانــان ترمنــځ د نــوروزۍ د 

ــه کــې  ــږ ټولن ــاوړه دود دی، اوس مهــال زمون ــو ن ــو مســئله واقعــًا ی وړل

ــه  ــوه لوی ــه ی ــو ت ــو کورنی ــویو ځوانان ــوژده ش ــات دی او دا د ک ــر زی فق

ــه ده. » ــادي رضب اقتص

ــت د  ــور ریاس ــو او کلت ــم د اطاعات ــان ه ــي ځوان ــف ځین د مزاررشی

مســؤالن لــه خــرو رسه هــم نظــره دی، دوی هــم غــواړي چــې د کــوژده 

ــوی  ــې د هغ ــګ چ ــو فرهن ــوروزي د وړل ــځ د ن ــو ترمن ــویو ځوانان ش

کورنیــو تــه یــوه اقتصــادي صدمــه شــمېرل کېــږي، د وخــت پــه تېرېــدو 

ــه والړ يش. ــه منځ رسه ل

مدینه او نعیم د مزاررشیف ښار دوه تنه ځوانان یې په اړه وايي:

ــۍ  ــې کورن ــېدونکې، داس ــف اوس ــم، د مزاررشی ــل ی ــه هوتخې » مدین

هــم شــته چــې ماهیــان، جامــې او نــور خوارکــي توکــي د خپــل زوی د 

کوژدنــې کــور تــه د نــوروزي پــه توګــه اســتوی او پــر هغــوی ډېــر زیــات 

مــرف راځــي، دا د دوه ځوانانــو چــې راتلونکــي کــې مشــرک ژونــد 

جــوړي، اقتصــادي وضعیــت تــه صدمــه رســوي. »

ــه  ــر ښ ــي، دا ډې ــي دې وملانځ ــوروز خوښ ــم دی، د ن ــوم نعی ــا ن » زم

کار دی، خــو بایــد یــاده کــړم چــې د زیاتــو مصارفــو تــررسه کــول او د 

ــل دی. » ــاف عم ــرف خ ــاين ع ــوروزي وړل، د افغ ن

د نــوي ملریــزي کال پیلېــدو تــه د ګوتــو پــه شــمېر ورځــې پاتــې دي او 

ــز کال د  ــې د ۱۳۹۷ ملری ــره چ ــه خ ــؤالنو پ ــاروالۍ د مس ــخ د ښ د بل

نــوروز جشــن تــه لــه ۵۰ زرو څخــه ډېــر مېلانــه لــه نــورو ســیمو څخــه 

بلــخ تــه راغــي دي.

امروز انتخابات روسیه...
داشتن  با  دارد،   دست  در  را  روسیه  اداره  پیش  دهه  دو   
حدود ۷۰ درصد محبوبیت و به رغم کمپین بدون زرق و 
تا  را  می تواند حکومتداری خودش  که  دارد  اطمینان  برق 
۲۰۲4 ادامه دهد. در آستانه انتخابات، او و یک رسانه دولتی 
سازگار به دنبال تقویت چهره  پوتین به عنوان مردی بودند 
که ثبات و غرور ملی را پس از فروپاشی شوروی بازسازی 

کرده است.     
پوتیــن تــاش کــرده اســت بــر نقــش روســیه بــه عنــوان 
ــم بــا  ــرا ه ــد و اخی ــک قــدرت جهانــی تاکیــد کن ی
ــردن  ــر ک ــت ناپذیر« و دو براب ــد »شکس ــلیحات جدی تس
ــرد.  ــی ک ــر فروش ــوریه فخ ــام س ــکو از نظ ــت مس حمای
افزایــش تنش هــا بــا غــرب بــر ســر مســمومیت ســرگئی 
اســکریپال، جاســوس دوجانبــه ســابق در انگلیــس و 
تحریم هــای جدیــد واشــنگتن بــه دلیــل مداخلــه ادعایــی 
ــا  ــیه ب ــه روس ــر اینک ــی ب ــتی مبن ــات، برداش در انتخاب

ــد.   ــت می کن ــگ دارد را تقوی ــر جن ــان س ــی جه مابق
ــتانه  ــاله در آس ــری ۵۵ س ــر تراب ــف، مدی ــرگئی بابای س
انتخابــات روســیه گفــت: در آمریــکا و اروپــا آنهــا 
ــوز  ــا هن ــا م ــد ام ــا تــاش می کنن ــرای تســلیم کــردن م ب
ایســتاده ایم. آنهــا قــول یــک بحــران را بــه مــا داده بودنــد 
ــت  ــن قابلی ــن اصلی تری ــدیم. ای ــارج ش ــا از آن خ و م

ــرار داد. ــورمان ق ــون کش ــت؛ او در کان ــن اس پوتی
انتخابی وجود ندارد

ــه بــا شــعار »یــک رئیس جمهــوری قــوی،  پوتیــن ک
ــارکت در  ــد، از مش ــدان آم ــه می ــوی« ب ــیه ق ــک روس ی
ــت  ــچ خاقی ــرد و هی ــاع ک ــی امتن ــای تلویزیون مناظره ه
جدیــدی بــرای تبلیغــات کمپیــن خــود بــه کار نگرفــت. 

او مقابــل هفــت نامــزد دیگــر از جملــه پــاول گرودینیــن، 
ــر و کســنیا ســوبچاک، مجــری ســابق  کمونیســت میلیون
ــدام  ــی هیچ ک ــت مردم ــا محبوبی ــرار دارد ام ــی ق تلویزیون

ــاالی هشــت درصــد نیســت.    ــا ب از آنه
ــی  ــای تلویزیون ــات مناظره ه ــن لحظ ــی از جالب تری یک
زمانــی بــود کــه ســوبچاک حیــن گفت وگــو لیــوان آبــی را 
ــت های  ــزد ناسیونالیس ــکی، نام ــر ژیرینوفس روی والدیمی
ــوبچاک  ــم س ــا او ه ــد ت ــب ش ــت و موج ــی ریخ افراط
را »روســپی« و یــک »دیوانــه روانــی« خطــاب کنــد. 
ــی،  ــی ناوالن ــه الکس ــن ک ــف پوتی ــخت ترین مخال سرس
ــازه  ــی اج ــل حقوق ــه دالی ــت، ب ــاد اس ــد فس ــال ض فع
ــش خواســته  ــدارد و از حامیان ــات را ن شــرکت در انتخاب
تــا انتخاباتــی را کــه از نظــر او ســاختگی اســت، بایکــوت 

کننــد.
ــارکت  ــب مش ــال جل ــه دنب ــا ب ــال، مقام ه ــن ح ــا ای ب
ــن  ــزان مشــروعیت پوتی ــه می ــا ب ــتند ت ــاال هس ــی ب مردم
در دور جدیــد ریاســت جمهــوری بیفزاینــد. پوتیــن بعــد 
ــت  ــابقه خدم ــا س ــر ب ــن رهب ــتالین، دومی ــوزف اس از ج
ــنجی  ــز نظرس ــاروف، از مرک ــتپان گونچ ــاال را دارد. اس ب
ــه  ــی ک ــبیه انتخابات های ــن ش ــت: ای ــوادا گف ــتقل ل مس
ــردم در  ــت. م ــم، نیس ــی می بینی ــورهای غرب ــا در کش م
شــرایطی قــرار می گیرنــد کــه دیگــر حــق انتخــاب 
ــان  ــی خودش ــد نارضایت ــر بخواهن ــد. اگ ــری ندارن دیگ
ــا  ــد. آنه ــرکت نمی کنن ــات ش ــد، در انتخاب ــان دهن را نش
گمــان می کننــد ایــن رایــی بــه اعتمــاد بــه نفــس پوتیــن 

اســت.
تمرکز روی آرای جوانان

و  دارد  وجــود  جوانــان  آرای  روی  ویــژه ای  تمرکــز 
جوایــزی بــرای بهتریــن ســلفی در حوزه هــای انتخاباتــی 

ــه  ــال روزنام ــن ح ــده اســت. در همی ــه ش ــر گرفت در نظ
ــجویان  ــه دانش ــزارش داد، ب ــا« گ ــا گازت ــرال »نووای لیب
ــه اگــر  در شــهرهای بســیاری تذکــر داده شــده اســت ک
ــد  ــکاتی در رون ــا مش ــد، ب ــرکت نکنن ــات ش در انتخاب

ــوند. ــه می ش ــراج مواج ــی اخ ــا حت ــات ی امتحان
مدیــران مــدارس و نهادهــای دولتــی هــم مثــل ســری های 
ــان  ــه نیروهایش ــات ب ــرکت در انتخاب ــرای ش ــین ب پیش
ــه  ــوارد آنهــا ب ــی در برخــی م ــد و حت فشــار وارد می کنن
نیروهایشــان گفته انــد کــه بایــد لیســتی از اســامی دوســتان 
ــام  ــد، اع ــد، دارن ــد رای دادن ــه قص ــان را ک و بستگانش
ــق  ــی مناط ــری در برخ ــد رای گی ــون رون ــد. هم اکن کنن
دورافتــاده آغــاز شــده اســت و کمیســیون های انتخاباتــی 
ــنوموبیل  ــرد و اس ــا بالگ ــای رای را ب ــی صندوق ه محل

ــد. منتقــل کردن
ــیه  ــرق روس ــت ش ــق دور دس ــذ رای در مناط ــز اخ مراک
روز  شــنبه ســاعت ۲۰ بــه وقــت گرینویــچ آغــاز 
بــه کار می کننــد و یکشــنبه ســاعت ۱8 بــه وقــت 
ــرآورد  ــق ب ــچ در کالینینگــراد بســته می شــوند. طب گرینوی
مشــارکت  مــی رود  انتظــار  رســمی،  نظرســنجی های 
مردمــی بیــن ۶۳ تــا ۶۷ درصــد باشــد. انتخابــات ریاســت 
جمهــوری پیشــین در ســال ۲۰۱۲ بــا اعتراضاتــی در 
سراســر ایــن کشــور همــراه شــد و معترضــان بــا 
ــس از  ــور پ ــس کش ــوان رئی ــه عن ــن ب ــت پوتی بازگش
چهــار ســال نخســت وزیری مخالــف بودنــد. امــا آن 
اعتراضــات ســرکوب شــد و بعــد از بازگشــت پوتیــن بــه 
ــت و  ــاالن بازداش ــت، فع ــه یاف ــرکوب ها ادام ــن س کرملی
ــی شــدند  ــران زندان ــی دخت یــک گــروه موســیقی جنجال
و قوانیــن جدیــدی علیــه معترضــان بــه تصویــب رســید.

صدهـا تـن از شـهروندان والیت بامیان بـا راه اندازی یک 
حرکـت اعتراضـی می گوینـد که والـی بامیـان، دختری را 
کـه چنـدی پیش به خانـه امن پناه بـرده بود را بـه زور به 

خانواده اش تسـلیم کرده اسـت.
فضـای سـخت و خشـک خانواده هـا و زندگی بـا اصولی 
سـنتی، در افغانسـتان سـبب شده می شـود، تا بسـیاری از 
دختـران نتوانند بـه خواسـته های خودشـان ازدواج کنند.

در ایـن میـان اما هسـتند کسـانی که دل به دریـا می زنند و 
بـر خاف میـل خانواده های شـان، پا به فـرار از خانه زده 
و بـر میل خودشـان با پسـری که خـود انتخـاب کرده اند، 

می کنند. ازدواج 
باشـنده روسـتای  نـام مامـوره  بـه  بـه تازگـی، دختـری 
کلیـچ دوآب ولسـوالی کهمـرد والیـت بامیـان بـا پسـری 
از ولسـوالی یکه ولنـگ ایـن والیـت به قصـد ازدواج فرار 
نمـوده و خـود را تسـلیم پولیـس والیـت بامیـان می کند.
بـه گفتـه گواهان رویـداد، مامـوره و قدوس پـس از آنکه 
توسـط پولیـس بازداشـت می شـوند، ماموره بـه خانه امن 

در ایـن والیـت انتقال داده می شـود.
از  مامـوره  بـزرگان روسـتای  و  آنکـه خانـواده  از  پـس 
قضیـه فـرار او آگاه می شـوند، به مسـووالن محلـی بامیان 
مراجعـه نمـوده و سـپس مامـوره را دوبـاره بـا خودشـان 

می برنـد.
بشـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  رییـس  معتمـد  زهـرا 
والیـت بامیـان به روز پنجشـنبه ) ۲4 حوت ( در گفتگوی 
بـا خبرگـزاری جمهـور گفتـه بود کـه ماموره به خواسـته  
خـودش بـه یکـی از بـزرگان منطقـه  کـه او نیـز باشـنده  
روسـتای کلیـچ دوآب اسـت تسـلیم شـده و در امنیـت 

کامـل بسـر می بـرد.
خانـم معتمـد گفتـه بـود کـه ایـن قضیـه از سـوی والـی 

بامیـان مدیریـت می شـود امـا کمیسـیون حقوق بشـر تنها 
نقـش نظارتـی دارد.

امـا، روز شـنبه )۲۶ حـوت( و پـس از گذشـت چند روز 
از ایـن ماجـرا، صدهـا تـن از شـهروندان بامیـان بـا راه 
انـدازی یـک حرکـت اعتراضی می گویـد که والـی بامیان 
بـه اسـاس فشـار و زور، مامـوره را به خانواده اش تسـلیم 

اسـت. نموده 
معترضـان تاکیـد می کننـد کـه در حـال حاضـر سـامت 
جـان مامـوره در خطر اسـت، زیـرا ماموره برخـاف میل 
خانـوده اش از خانـه پـا بـه فـرار گذاشـته و با قـدوس که 
پسـری مـورد عاقـه  او بـوده اسـت، همراه شـده اسـت.

ایـن معترضـان می گوینـد کـه محمـد طاهـر زهیـر والـی 
بامیـان، عامـل اصلی جدایـی این دو دلباخته اسـت و باید 

از سـمت والیـت بامیـان برکنار شـود.
آنـان تاکیـد می کننـد کـه والـی بامیـان برخـاف تعهدات 
حکومـت در زمینـه حقـوق بشـر عمـل کـرده و حقـوق 

مامـوره و قـدوس را نقـض کـرده اسـت.
مامـوره از تبـار پشـتون و قـدوس از تبـار هـزاره  و هـر 
دو باشـنده والیـت بامیـان اسـت. ایـن ماجـرا در حالـی 
اتفـاق می افتـد کـه چنـد سـال پیـش، ذکیه و محمـد علی 
دو دلباختـه  دیگـری در والیـت بامیـان بودنـد کـه بـرای 
رسـیدن به عشـق شـان، مشـقات زیادی را متحمل شدند.

اعتراض بامیانی ها علیه طاهر زهیر



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2226  یک   شنبه       27حو ت  /   ا سفند      y    1396   1رجب     y 1439  18 ما ر  چ    72018 www.mandegardaily.com

ورزش

لواندوفسکی با رئال مادرید 
به توافق رسید

مسی:

ترجیح می دهم بیشتر در خدمت تیم 
باشم تا این که تک روی کنم

گروهــی از رســانه های اروپایــی از توافــق مهاجــم لهســتانی تیــم فوتبــال 
بایــرن مونیــخ بــا کهکشــانی ها بــرای فصــل آینــده خبــر داده انــد.

ــده اند  ــی ش ــپانیا مدع ــژه در اس ــه وی ــی ب ــانه های اروپای ــی از رس برخ
ــرت  ــا روب ــه ب ــزاری دو جلس ــا برگ ــا ب ــد تنه ــگاه رئال مادری ــه باش ک
ــد  ــانی ها متقاع ــه کهکش ــتن ب ــرای پیوس ــته او را ب ــکی، توانس لواندوفس

ــد. کن
ــا  ــه رئالی ه ــده ک ــی ش ــوو مدع ــدو دپورتی ــریۀ مون ــان نش ــن می در ای
ــا مهاجــم  ــان فصــل ب ــرار اســت در پای ــراردادی کــه ق ــات ق ــر ســر کلی ب
ــن  ــیده اند. ای ــق رس ــه تواف ــا او ب ــد ب ــد کنن ــا منعق ــتانی باواریایی ه لهس
ــای  ــر برنامه ه ــاوی، مدی ــی زاه ــان پین ــه می ــه یی ک ــق در دو جلس تواف
لواندوفســکی و خوســه آنخــل ســانچس، معــاون فلورنتینــو پــرس، رییــس 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــده ص ــزار ش ــد برگ ــگاه رئال مادری باش
ظاهــراً توافــق طرفیــن بــرای عقــد قــراردادی دو ســاله بــا امــکان تمدیــد 
ــته  ــد توانس ــب رئال مادری ــن ترتی ــه ای ــت و ب ــوم اس ــال س ــرای س آن ب
مهاجــم ۲۹ ســاله بایــرن مونیــخ را از چنــگ دیگــر مشــتریان پروپــا قــرص 

ــی درآورد. ــنال و چلس ــن ژرمن، آرس ــد پاری س او مانن
ــرن  ــگاه بای ــه باش ــده ک ــر ش ــم منتش ــی ه ــال، گزارش های ــن ح در همی
مونیــخ هنــوز بــرای فــروش بازیکنــی کــه در 4 فصــل اخیــر بــرای ایــن 

ــت. ــرده اس ــت نک ــم ۱4۲ گل زده، موافق تی
ــای  ــس از تاش ه ــد پ ــه رئال مادری ــت ک ــته اس ــوو نوش ــدو دپورتی مون
نافرجامــش بــرای متقاعــد کــردن تاتنهــام نســبت بــه فــروش هــری کیــن 
بــه کهکشــانی ها، ســراغ لواندوفســکی رفتــه اســت. ایــن نشــریه کاتــاالن 
همچنیــن گــزارش کــرده اســت کــه رئــال مادریــد قصــد دارد یــک ســال 
ــذب او  ــد و ج ــر کن ــن ژرمن صب ــار از پاری س ــد نیم ــرای خری ــر ب دیگ
ــال  ــت. رئ ــرار داده اس ــتور کار ق ــال ۲۰۱۹ در دس ــتان س ــرای تابس را ب
مادریــد لواندوفســکی را بــه عنــوان جانشــین کریــم بنزمــا در نظــر گرفتــه 
اســت هرچنــد کــه کریســتیانو رونالــدو از باشــگاه خواســته اعتمادشــان بــه 
ــه  ــد ب ــاز هــم اجــازه دهن ــد و ب هم تیمــی فرانســوی او را از دســت ندهن

عنــوان مهاجــم نــوک اصلــی تیــم ایفــای نقــش کنــد.

سـتارۀ آرژانتینـی تیـم فوتبـال بارسـلونا می گویـد کـه تأثیرگـذاری با کمک 
بـه تیمـش در کار گروهـی را بـه ثبـت آمار و ارقـام فردی ترجیـح می دهد.
لیونـل مسـی در گفت و گویـی اختصاصـی بـا شـبکۀ آمه ریکا  تـی وی، تأکید 
کـرد کـه کار گروهـی و در خدمـت تیـم بودن را بیـش از پیـش در اولویت 
برنامـه بـازی خـود قـرار داده و آن را بـه تکـروی ترجیـح می دهـد. مسـی 
در بخشـی از ایـن مصاحبـه گفـت: پیـش از ایـن مـن تـوپ را می گرفتیـم 
و کار خـودم را انجـام مـی دادم، اکنـون، امـا سـعی می کنـم کـه در خدمـت 
تیـم باشـم. حـاال وقتـی کـه تـوپ بـه مـن می رسـد کمتـر تـاش می کنـم 
کـه خـودم ضربـه تمـام کننـده را بـه آن بزنم و نسـبت بـه قبل بیشـتر پاس 

می دهـم و بـرای هم تیمی هـای موقعیـت می سـازم.
مهاجـم آرژانتینـی بارسـلونا ادامه داد: اصـوالً من آن قدرهـا آدم خودخواهی 
متفـاوت  پسـتی  از  بیشـتر تـاش می کنـم کـه  ایـن روزهـا  نیسـتم. مـن 
بازیسـازی کنـم، البتـه میـزان دونده گـی ام در زمیـن بـازی مثـل سـابق، امـا 

جهـت حرکاتـم متفـاوت اسـت.
مسـی بـا وجـود تغییر محسـوس سـبک بـازی اش در فصل جـاری که بیش 
از پیـش بازیسـازی و موقعیـت گلزنـی ایجـاد کـرده بـا ۲4 گل زده برترین 
گلـزن ایـن فصـل اللیـگا اسـت. او از حیـث پـاس گل هـم با ۱۲ پـاس در 

صـدر جدول قـرار دارد.

2۳ سال قبل از امروز و دو 
روز قبل از شهادتش

خوشحال ترین و غمگین  ترین 
مردمان جهان

هابیل هابیل
ــباروزی  ــدم. کار ش ــورا مان ــرۀ ش ــال را در مخاب ــک س ــتر از ی ــن بیش م
ــی  ــت جنگ ــا وضعی ــتقیم ب ــاط مس ــه ارتب ــای دوام دار ک و بی خوابی ه
آن زمــان، بــه ویــژه پــس از کودتــای یازدهــم جــدی ۱۳۷۲ کــه کابــل در 
یــک وضعیــت خوبــی قــرار نداشــت، بــرای مــا بــه عــادت تبدیــل شــده 
ــم. باوجــود همــه  ــۀ خســته گی ناپزیر مصــروف کار بودی ــا روحی ــود. ب ب
ــت،  ــود داش ــان وج ــه آن زم ــی ک ــواری ها و دغدغه های ــکات، دش مش
تحقــق یکــی از آرزوهایــم تــا آنــدم بــرای مــن جــای مســرت و خوشــی 
ــب  ــا آمرصاح ــدن ب ــم کام ش ــار ه ــرای اولین ب ــی ب ــود و آن خوش ب
ــن افتخــار  ــود کــه ای قهرمــان ملــی کشــور شــهید احمدشــاه مســعود ب

برایــم نصیــب شــد.
هرازگاهــی کــه بــرای معلومــات از وضعیــت جبهــات و ســایر معلوماتــی 
ــتگاه  ــک دس ــن نزدی ــه م ــف ک ــع مختل ــتند و در مواق ــه می خواس ک
ــا قهرمــان ملــی صحبــت می کردیــم، صحبــت  می بــودم یــا هم کارانــم ب
ــا آمرصاحــب انــرژی و تــوان بیشــتر بــه کار و بی خوابی هــا برای مــان  ب
ــم  ــا ه ــب و ی ــادا آمرصاح ــه مب ــیدم ک ــب ها می کوش ــید. ش می بخش
مارشــال صاحــب در نیمه هــای شــب صــدا بزننــد و مــن خــواب باشــم. 
ــر  ــه داکت ــرادران از جمل ــدادی از آن ب ــرادران. تع ــایر ب ــور س همین ط
صاحــب ایــوب کــه از مســووالِن کان آن مرکــز بــه حســاب می آمدنــد. 

اگــر بــر ایــن نوشــته مــرور کننــد، حتمنــًا گــواه انــد.
مــن بــر عــاوۀ انجــام مســوولیت در محــدودۀ زمــان تعیــن شــده بــرای 
ــیدم  ــه، می کوش ــه وظیف ــوق ب ــتر از روی ش ــم بیش ــودم و هم صنفان خ
جــای ســایر دوســتان بــه ویــژه کســانی کــه از مــن بزرگتــر و باســابقه یی 
بیشــتر در جهــاد بودنــد، شــب ها بیــدار بمانــم و بــه صداهــای کــه بــه 
ــال  ــا مارش ــی از روزه ــی دادم. یک ــواب م ــود، ج ــا می ب ــز م آدرس مرک
صاحــب از کــوه تلویزیــون بــه مرکــز مخابــره آمدنــد. از مــن پرســیدند: 
ــم،  ــره صــدا می زن ــی در مخاب ــر زمان ــه ه ــم ک ــو حیران ــن بت ــل؛ م »هابی
ــچ  ــو هی ــه، ت ــو می برای ــر وقت هــا صــدای ت سرشــب و آخــر شــب اکث
خــواب نــداری؟ شــب تــا صبــح بیــدار می باشــی؟ خســته نمی شــوی؟

مــن جــواب دادم: »جنــاب فهیــم صاحــب !وظیفــه اســت. از ســوی دیگر 
ــن همــکاران اســت و مــن ســننًا در  ــی کــه در بی ــرام و صمیمیت ــا احت ب
ــک  ــم کم ــا ه ــرای آن ه ــت دارم هم ــتم، دوس ــک هس ــان کوچ جمع ش
ــا  ــه این ج ــم ک ــام گرفت ــب ن ــال صاح ــه مارش ــم ب ــم«. از هم کاران کن
نیــز می نویســم: عتیــق، مــا ظریــف، احمدشــاه -کــه بیــن هــم بســیار 
صمیمــی بودیــم- و از جمــع بزرگ ترهــا داکتــر صاحــب ایــوب، معلــم 
ــر صاحــب معــراج و  ــن اهلل، کاکا محمــد علــی خــان، انجین صاحــب عی

دیگــر دوســتان.
ــرد  ــم مارشــال صاحــب خــوش شــد و ســتایش ک ــوع صحبت ــن ن از ای
و بــه همــان لهجــۀ زیبــای خــودش، دو ســه مرتبــه تکــرار کــرد: خیــر 

ببینــی. خیــر ببینــی. 
ــده شــهید  ــه محــور آن فرمان ــن نوشــته ک ــان و هــدف ای از اصــل جری
پنــاه خــان اســت، دور نــروم. در بخــش اول ایــن نوشــته گفتــم کــه بــار 
دوم بعــد از پنجشــیر، ســه ســال بعــد فرمانــده پنــاهِ شــهید را در مخابــرۀ 
شــورا دیــدم، نه تنهــا پنــاه خــان شــهید را، بلکــه مدتــی کــه در مخابــرۀ 
ــزرگ از  ــم و ب ــای مه ــیاری از چهره ــا بس ــد ب ــبب ش ــودم، س ــورا ب ش
نزدیــک ببینــم و شــناخت حاصــل کنــم. فرمانــده گــدا محمــد خالــد از 
چهره هــای دیگــِر باافتخــارِ جهــاد و از یــاران نزدیــک قهرمــان ملــی را 

ــز از نزدیــک آشــنا شــدم. ــد، نی کــه بیشــتر اوقــات آنجــا می بودن
فرمانــده پنــاه خــان شــهید در آن وقــت بعــد از کودتــاه شــورای 
ــه دوش  ــمالی ب ــالنگ ش ــگ را در س ــری جن ــۀ رهب ــی، وظیف هم آهنگ
گرفتنــد و بــه ســالنگ رفتنــد. مــن همیشــه همرایــش در تمــاس 
ــالنگ  ــت در س ــگ آن وق ــات جن ــه جزئی ــم ب ــودم، الزم نمی بین می ب
ــاس،  ــیار حس ــِت بس ــاه در آن وق ــده پن ــا فرمان ــردازم، ام ــمالی بپ ش
ــق طرح شــدۀ  ــای صددرصــد موف ــام محاســبات و برنامه ه توانســت تم
ــن  ــا همــکاری، رشــادت و جان فشــانی های مجاهدی ــل را ب طــرف مقاب
ــک  ــا ی ــد و نه تنه ــر آب کن ــش ب ــمالی، نق ــالنگ و ش ــان س و فرمانده
ــای  ــه ضدحمله ه ــا ب ــه بعدتر ه ــت، بلک ــورت گرف ــی ص ــاع تاریخ دف
ــی  ــک اراض ــه در ی ــه آنک ــه ب ــت باتوج ــه توانس ــت زد ک ــه دس موفقان
ــی دوشــاخ و از  ــل ال ــۀ تون ــرار داشــتند، متعرضــان را از دهن محکــوم ق
ــد. ــینی وادار کنن ــه عقب نش ــزک، ب ــی چهارمغ ــۀ گوالی ــا منطق ــا ت آنج
ــی  ــگ خیل ــود، جن ــن نب ــگ همی ــا کل جن ــتم، ام اینجــا بااختصــار نوش
ــه هرحــال،  ــود. ب طــول کشــید و در حقیقــت یــک جنــگ فرسایشــی ب
نقــش پنــاه خــان شــهید بــا همــکاری ســایر فرماندهــان، سرنوشــت آن 
جنــگ بســیار حســاس را کــه در آن وقــت هم زمــان در چنــد اســتقامت 

در کابــل نیــز شــدیداً درگیــر جنــگ بودیــم، رقــم زد.

ــتان  ــود زمس ــا وج ــد ب ــل، فنلن ــازمان مل ــزارش س ــه گ ــا ب بن
طوالنــی، بــه عنــوان خوشــحال تریــن کشــور دنیــا معرفــی شــده 
ــودان  ــزی، س ــای مرک ــوری افریق ــدی، جمه ــردم بورون اســت. م
ــان  ــن مردم ــتان از غمگین تری ــن و افغانس ــا، یم ــی، تانزانی جنوب

ــد. ــمار می رون ــه ش ــا ب دنی
ــد،  ــر ش ــنبه نش ــه روز چهارش ــا ک ــحالی در دنی ــزارش خوش  گ
ــل  ــن مح ــوان بهتری ــه عن ــا ب ــور دنی ــان۱۵۶ کش ــد را در می فلنلن

ــت. ــرده اس ــاب ک ــی انتخ زندگ
کشــورهای فنلنــد، نــاروی، دنمــارک، آیســلند و ســویس بــه عنوان 
ــد. در  ــده ان ــاب ش ــی انتخ ــرای زندگ ــا ب ــر دنی ــور برت ــج کش پن
گــزارش ســازمان ملــل متحــد میــزان خوشــحالی یــا خوشــبختی 
براســاس عواملــی ماننــد طــول عمــر، حمایــت اجتماعــی، آزادی 

و فســاد تعییــن شــده اســت.
ــرد،  ــود ک ــم را از آن خ ــگاه پانزده ــزارش جای ــن گ ــان در ای آلم
ایــاالت متحــده امریــکا و بریتانیــای کبیــر در جایــگاه هژدهــم و 

ــد. ــرار گرفتن نوزدهــم ق
ــوری  ــدی، جمه ــی بورون ــرای زندگ ــا ب ــورهای دنی ــن کش بدتری
ــمار  ــه ش ــن ب ــا و یم ــی، تانزانی ــودان جنوب ــزی، س ــای مرک افریق
ــور در  ــان ۱۵۶ کش ــت از می ــن لیس ــتان در ای ــد. افغانس ــی آین م

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــگاه ۱4۵ ق جای
خوشحالی ساری است

ــحالی  ــاله خوش ــد، مس ــل متح ــازمان مل ــال س ــزارش امس در گ
ــت  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــدی در نظ ــن رده بن ــز در ای ــران نی مهاج
ــد کــه محــل زندگــی حــدود ۳۰۰ هــزار خارجــی اســت،  و فنلن
یــک بــار دیگــر از ایــن جهــت نیــز در صــدر قــرار گرفتــه اســت.
جــان هلــی ول کــه در نوشــتن ایــن گــزارش نقــش داشــته و در 
دانشــگاه بریتیــش کلمبیــا مقــام پروفســور را دارد، گفــت: »جالــب 
ــحالی  ــی خوش ــزارش همخوان ــن گ ــه در ای ــن یافت ــه تری توج

ــی اســت«. ــراد بوم ــا اف مهاجــران ب
بخــش هایــی از فنلنــد در طــول زمســتان از نــور خورشــید بــرای 

۵۱ روز متوالــی محــروم اســت.
ــن  ــبخت تری ــوان خوش ــه عن ــه ب ــوری ک ــت، در ده کش او گف
ــا  ــز در آن ج ــران نی ــد، مهاج ــده ان ــاب ش ــا انتخ ــورهای دنی کش
ــورد ده  ــط در م ــاله فق ــن مس ــا ای ــتند. ام ــیار خوشــبخت هس بس

ــد.  ــی کن ــدق م ــت ص ــور نخس کش
ــا  ــدن صده ــاهد آم ــا ۲۰۱۶ ش ــالهای ۲۰۱۵ ت ــه در س ــان ک آلم
هــزار مهاجــر بــود، در رابطــه بــا خوشــبختی مهاجــران در جایــگاه 

بیســت و هشــتم قــرار گرفــت.
ایاالت متحده به جایگاه پایین تر نزول کرده است

ــا در  ــی کــه نخســتین گــزارش کشــورهای خوشــحال دنی از زمان
ســال ۲۰۱۲ نشــر شــد، کشــورهای شــمال اروپــا در صــدر قــرار 
ــال ۲۰۱۶  ــود. در س ــاروی ب ــته ن ــال گذش ــده س ــد. برن ــته ان داش

دنمــارک در صــدر ایــن لیســت قــرار گرفــت.
ایــاالت متحــده امریــکا کــه هیــچ گاه در لیســت ده کشــور برتــر 
ــزارش  ــا گ ــوده اســت، در مقایســه ب ــا از نظــر خوشــبختی نب دنی

ســال گذشــته چهــار جایــگاه دیگــر تنــزل کــرده اســت. 
جفــری ســاکس، یــک اقتصــاددان امریکایــی کــه در نوشــتن ایــن 
ــکا در  ــاالت متحــده امری ــد: »ای ــی گوی ــته م ــهم داش ــزارش س گ
ــن مســاله  ــزل کــرده اســت. ای لیســت کشــورهای خوشــبخت تن
تــا انــدازه ای بــه ادامــه مشــکل همــه گیــر چاقــی بیــش از حــد، 
ــه  ــاط  دارد ک ــی ارتب ــردگی های ــدر و افس ــواد مخ ــه م ــاد ب اعتی

معالجــه نمــی شــود«.
ــه  ــت ک ــبختی گف ــه خوش ــع ب ــق راج ــاد تحقی ــگ از بنی وایکین
ــخاوت و  ــاد، س ــش »اعتم ــاهد کاه ــکا ش ــده امری ــاالت متح ای
حمایــت اجتماعــی اســت. ایــن هــا از جملــه عواملــی هســتند کــه 
ــا دیگــران را  خوشــبختی مــردم برخــی از کشــورها در مقایســه ب

ــد«. نشــان مــی دهن
ــه  ــه ب ــتانه روز خوشــبختی نشــر شــد ک ــزارش ســاالنه در آس گ

ــی باشــد. ــارچ م ــخ ۲۰ م تاری



وزارت دفـاع افغانسـتان می گویـد کـه بـه 
نیروهـای سـرحدی اجـازه داده شـده تـا به 
هـر حملـه راکتـی پاکسـتان پاسـخ متقابـل 

. هند بد
دفـاع  وزارت  سـخنگوی  وزیـری  دولـت 

افغانسـتان در حالـی ایـن خبـر را 
آزادی  رادیـو  بـه  گذشـته  شـب 
گفـت کـه مقام ها در والیـت کنر از 
حمـات راکتی نیروهای پاکسـتانی 
بـاالی ولسـوالی دانـگام این والیت 

داده اند. خبـر 
بـه گفتـه آقـای وزیـری، نیروهـای  
دسـتور  گرفتـن  بـه  نیـاز  دولتـی 
بلکـه  ندارنـد  دفـاع  وزارت  از 
برای شـان اجـازه داده شـده تـا بـه 

هـر حملـه راکتی یی کـه نیروهای پاکسـتانی 
انجـام می دهنـد،  افغانسـتان  قلمـرو  بـاالی 

بدهنـد. بالمثـل  جـواب 
وی گفـت: »از هـر طرفی که بـاالی قوت های 
افغـان فیر شـود، بـه آن هـا اجازه داده شـده 

بالمثـل بدهنـد، بـه هیـچ نـوع  کـه پاسـخ 
امـر نیـاز ندارنـد و بایـد بـه حمات پاسـخ 

بدهند.« متقابـل 
سـخنگوی وزارت دفاع افغانسـتان هم چنان 
گفـت که موضـوع حمات راکتی پاکسـتان 
بـر خـاک افغانسـتان بـا سـازمان ملـل 
 متحـد، امریـکا و ناتـو در میان گذاشـته 
از  نیـز  افغانسـتان  دولـت  و  شـده 
اسـام آباد خواسته اسـت تـا جلـو ایـن 

بگیـرد. را  حمـات 
بـه گفتـه دولـت وزیـری، پاکسـتان در 
حـال حاضر تحت فشـار جامعـه جهانی 
قـرار دارد و ادامه حمـات راکتی باالی 
خـاک افغانسـتان ممکـن فشـارها باالی 

ایـن کشـور را افزایـش دهد.
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معیــن جوانــان وزارت اطاعــات و فرهنــگ در 
و  اجتماعــی  کمیتــۀ  رییــس  ننگرهــار،  والیــت 
فرهنگــی جوانــان مــوج را مــورد اهانــت قــرار داده 

ــت. اس
وزارت  جوانــان  امــور  معیــن  ســادات  کمــال 
اطاعــات و فرهنــگ، در ننگرهــار، شــکیب قــادری 
یــک تــن از هنــر پیشــه های جــوان کشــور و رییــس 
کمیتــۀ اجتماعــی و فرهنگــی جوانــان مــوج را »بچــۀ 

ــرده اســت. ســگ« خطــاب ک
 آقــای قــادری در ایــن مــورد گفتــه کــه شــماری از 
جوانــان، فعــاالن مدنــی، هنــر پیشــه  ها در همــکاری 
بــا معینیــت امــور جوانــان وزارت اطاعــات و 
ــه  ــح ب ــام کاروان صل ــر ن ــی را زی ــگ کاروان فرهن
ــد.  ــری می کردن ــرقی رهب ــای مش ــمت والیت ه س
ــت  ــام والی ــه مق ــی ک ــفر هنگام ــن س ــان ای در جری
جوانــان  بــه  ستایشــنامه  می خواســت  ننگرهــار 
بدهــد، مــن بــا معیــن جوانــان مخالفــت کــردم کــه 
ــه  ــنامه ها را ب ــن ستایش ــار ای ــدام معی ــاد ک ــر بنی ب
ــد. در پاســخ  ــع می کن ــه خــود توزی ــراد وابســته ب اف
ــای ســادات مــن را »بچــه ســگ« خطــاب کــرده  آق

ــرد. ــد ک و تهدی
ــر کمــال  ــه »داکت ــزوده ک ــان اف ــادری هم چن ــای ق آق
ــل  ــه در کاب ــن هشــدار داده اســت ک ــه م ســادات ب
تصفیــۀ حســاب خواهــد کــرد. افــزون بــر آن هنگامی 
کــه مــا مانــع توزیــع ستایشــنامه ها بــه افــراد وابســته 
ــن  ــه م ــش ب ــدیم، طرفداران ــان ش ــن جوان ــه معی ب
هشــدار دادنــد کــه در مســیر راه کابــل، مــن را لــت 

و کــوب مــی کننــد و برایــم آســیب مــی رســانند.
ــادری، چهــرۀ ناآشــنا در ســینمای  احمــد شــکیب ق
کشــور اســت کــه در چشــنوارۀ بهتریــن »فلــم 
مهــرگان« کــه ســال گذشــتۀ میــادی در خانــۀ علــم 
ــه  ــود ب و فرهنــک روســیه در کابــل برگــزار شــده ب

ــی  ــرای نقش آفرین ــرد ب ــن هنرپیشــه م ــوان، بهتری عن
در فیلــم »مــن و خــودم« مــورد ســتایش قــرار 

ــت. گرف
ــتگ  ــا هش ــان ب ــماری از جوان ــال،  ش ــن ح در همی
در  قــادری(  شــکیب  از  )حمایــت  گــذاری 
ــان  ــبوک خواه ــژه فیس ــی به وی ــانه های اجتماع رس
ــادری  ــای ق ــان از آق ــن جوان ــی معی ــذرت خواه مع

ند.  شــده ا
ــن  ــه معی ــته ک ــران نگاش ــی از کاب ــز یک ــمع عزی س

جوانــان در مقابــل شــکیب قــادری بــی ادبــی کــرده 
و وی را دشــنام داده. کمــال ســادات معیــن جوانــان 
بایــد از ممثــل موفــق کشــور احمــد شــکیب قــادری 

معــذرت خواهــی نماییــد. 
از  دیگــر  یکــی  لمــر،  عیــار  الرحمــان  ســیف 
ــی از  ــادری یک ــکیب ق ــه ش ــه ک ــان گفت ــن جوان ای
»ممثل هــای« ورزیــده کشــور، امــروز از طــرف 
ــات و  ــان وزارت اطاع ــن جوان کمــال ســادات معی
ــاد  ــال آب ــهر ج ــمی در ش ــل رس ــگ در محف فرهن

ــد. ــاب ش ــگ« خط ــه س »بچ
او گفتــه کــه شــکیب قــادری زمانــی مــورد ایــن لحن 
ــه درخواســت  ــت ک ــرار گرف ــان ق ــن جوان ــد معی تن
کــرد کــه چــرا اشــخاص کــه مربــوط معینیــت و ویــا 
ــر  ــد تقدی ــان بودن ــوط نزدیکان ش ــه مرب ــانی ک کس
شــده و کســانی کــه از نهاد هــای دیگــر بــودن هیــچ 

ســهیم نداشــتند.
ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن نیــز شــمار 
زیــادی جوانــان از برخوردهــای ناپســند کمــال 
ســادات معیــن جوانــان وزارت اطاعــات و فرهنگ، 

ــتند.  شــکایت داش
برخــی از ایــن جوانــان کمــال ســادات را بــه 
برخوردهــای ســلیقه یی و حتــا فســاد اخاقــی 
ــال  ــه کم ــد ک ــرده می گوین ــم ک ــاد مته ــن نه در ای
و  اطاعــات  وزارت  معینیــت جوانــان  ســادات، 
فرهنــگ را در قبضــه یــک گــروه مربــوط بــه خــود 

ــت.  ــرار داده اس ق
معینیــت جوانــان وزارت اطاعــات و فرهنــگ تنهــا 
ــور در  ــان کش ــی از جوان ــمی به نماینده گ ــاد رس نه
نظــام اســت، امــا شــمار زیــادی جوانــان ادعــا دارنــد 
ــان را  ــدای جوان ــد ص ــه بتوان ــای ک ــه ظرفیت ه ک

بلنــد کنــد در ایــن نهــاد وجــود نــدارد.
ــراد  ــش اف ــر گزین ــت را ب ــران حکوم ــا، رهب برخی ه
ــد.  ــم می کنن ــاد مته ــن نه ــود در ای ــه خ ــک ب نزدی
داکتــر کمــال ســادات از طــرف تیــم محمــد اشــرف 
غنــی بــه عنــوان معیــن جوانــان در چارچــوب 
وزارت اطاعــات و فرهنــگ گماشــته شــده اســت. 
آقــای ســادات در گفت وگوهــای تلویزونــی نیــز بــا 
ــردازد کــه  تعریــف  و تمجیــد رییــس جمهــور  می پ
مــورد نکوهــش جوانــان قــرار گرفتــه اســت. جوانان 
ــظ  ــر حف ــان به خاط ــن جوان ــه معی ــد ک ــا می کنن ادع

ــردازد. ــی می پ ــای غن ــق آق ــه تمل ــی اش ب چوک

نان جوا معین گویی ناسزا
مدنی فعال یک به 

امروز انتخابات روسیه برگزار می شود

نتیجه مشخص است!

وزارت دفاع:
 نیروهای دولتی اجازه دارند به حمالت راکتی پاکستان پاسخ بالمثل دهند

ــر  ــر س ــیاری ب ــارهای بس ــا فش ــیه ب ــه روس ــرایطی ک در ش
ــدی از  ــس و دور جدی ــابق در انگلی ــوس س ــمومیت جاس مس
ــا  ــر ب تحریم هــای آمریــکا مواجــه اســت، روس هــا امــروز براب
ــک دوره  ــرای ی ــن ب ــر پوتی ــرای انتخــاب والدیمی ــارچ ب ۱8 م
ــای  ــای صندوق ه ــه پ ــن ب ــر در کاخ کرملی ــاله دیگ ــش س ش

می رونــد. رای 
بــه گــزارش خبرگــزاری فرانســه، روز شــنبه ســکوت انتخاباتــی 
ــر  ــردا در سراس ــت جمهوری ف ــات ریاس ــتانه انتخاب را در آس
ــغ انتخاباتــی  ــه تبلی روســیه آغــاز شــد. از ایــن گــذر هــر گون
نامزدهــا از طریــق رســانه ها و اینترنــت ممنــوع می شــود 
همچنیــن نامزدهــا از امــروز دیگــر حــق برگــزاری کنفرانس هــا 
ــدن  ــی مان ــا باق ــد. ام ــود را ندارن ــد خ ــا در تایی و همایش ه
شــعارها و پوســترهای تبلیغاتــی نصــب شــده بــه شــرط اینکــه 
حداقــل ۵۰ کیلومتــری مراکــز اخــذ رای باشــند، بامانــع اســت.
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