
مانـدگار: نشسـت چهارجانبـۀ نماینـده گان خـاص امریکا، 
دو  افغانسـتان  امـور  در  اروپـا  اتحادیـه  و  چیـن  روسـیه، 
روز پیـش در واشـنگتن پایـان یافـت. ایـن نشسـت پـس 
از آن صـورت گرفـت کـه در پنجمیـن دور گفت وگوهـای 
خلیـل زاد بـا طالبـان دو طـرف بـه توافقـات نهایـی نزدیک 

. ند شد
ضمیرکابلـوف نماینـدۀ ویـژۀ روسـیه در امـور افغانسـتان 
اعـام کـرده که کشـورش از مذاکـرات امریکا بـا طالبان که 
بـرای چندیـن دور در قطـر ادامـه یافته حمایـت می کند؛ او 
از پایـان جنـگ چهل سـاله افغانسـتان نیـز ابـراز امیدواری 

کرده اسـت.
نیروهـای  خـروج  از  پـس  کـه  می گویـد  کابلـوف  آقـای 
خارجـی جنـگ در افغانسـتان از سـرگرفته نخواهـد شـد و 

آمـد. خواهـد  به وجـود  آتش بـس 
آقـای کابلـوف کـه در میـان نماینـده گان امریـکا و چیـن 
در واشـنگتن سـخن مـی زد گفتـه اسـت کـه در ده هـای 
گذشـته هـراس وجـود داشـت گویـا اینکـه اگـر نیروهـای 
امریکایـی افغانسـتان را تـرک کننـد، خاء قـدرت به وجود 

خواهـد آمـد، جنـگ شـعله ور خواهـد شـد و نظام سـقوط 
خواهـد کـرد، امـا حقیقـت امـروز ایـن اسـت کـه پـس از 
خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان هیـچ اتفـاق  بدی 
در افغانسـتان ُرخ نخواهـد داد و جنـگ دوباره از سـرگرفته 

شـد.  نخواهد 

محمـد جـواد رحیمی آگاه مسـایل جهانی می گویـد: امریکا 
تـاش می کنـد کـه پیـش از برگـزاری دور ششـم مذکرات 
بـا طالبـان، ضمـن رفع تمـام تهدیـدات منطقه یی، بـه ایجاد 
یـک اجمـاع منطقه یـی نیـز دسـت یابد تـا رونـد مذاکرات 
سـریع و آسـان گـردد و نتیجـه آن ملموس و طـرف قناعت 

تمـام طرف هـا واقع شـود. 
بـه بـاور آقـای رحیمی: در صورتـی که اجمـاع منطقه یی به 
میـان آیـد و سـایر نگرانی ها مبنـی بر اعتماد بـاالی توافق و 
تعهـد طالبـان رفع گـردد، احتمال قـوی وجـود دارد که در 
دور ششـم مذاکـرات بـا طالبـان، وزیـر خارجه امریـکا نیز 
اشـتراک کنـد و روی دو مورد اساسـی که خـروج نیروهای 
خارجـی از افغانسـتان و تعهـد طالبـان مبنـی بـر اسـتفاده 
نشـدن خاک افغانسـتان علیه کشـورهای خارجی می باشـد، 
توافق نامـۀ سیاسـی امضا گـردد. در عین حال، اقـدام بعدی 
امریـکا ایجـاد یـک تیم بزرگ و ملـی در افغانسـتان خواهد 
بـود کـه رونـد مذاکـرات طالبـان بـا سـران اقـوام، احزاب، 

اقشـار سیاسـی و نهادهـای مدنی را مسـتقیمًا آغـاز کند.
ایـن در حالی اسـت که اخیـراً دونالد ترامـپ رییس جمهور 
امریـکا تأکیـد کـرده کـه کشـورش وارد یـک معاملـه بـد 
دختـر  ترامـپ  ایوانـکا  همزمـان  شـد،  نخواهـد  باطالبـان 
ترامـپ در صحبتـی بـا خلیـل زاد نمایندۀ خـاص امریکا در 
امـور صلـح گفته اسـت کـه نقش زنـان افغانسـتان در روند 

صلـح نبایـد نادیـده گرفته شـود.
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در تطبیـق قوانیـن 
هنـوز هم مشـکل داریـم

حـکومت وقت ُکشـی 
می کنـد
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در پایان نشست چهارجانبه مطرح شد:

پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان هیچ اتفاق  بدی ُرخ نخواهد داد

شهروندان و بنیاد شهید احمدشاه مسعود:

غنی در پی نفاق افگنی و آتش زدن به حساسیت های قومی است

شهید احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان غازی امان اهلل خان بانی استقالل افغانستان

پنج ســال  بــه  نزدیــک  در  غنــی  آقــای   
جعــل،  تقلــب کاری،  جــز  »بــه  گذشــته 
تفوق طلبــی  تفرقه انــدازی،  قانون شــکنی، 
و تعصب پــروری«، کارکــرد مهــم دیگــری 
نداشــته و افغانســتان را »باوجــود امکانــات 
و حمایت هــای خارجــی، بــه لبــۀ نابــودی و 
بــه ســمت فروپاشــی« کشــانیده اســت.

مســووالِن بنیــاد شــهید مســعود در اعالمیــۀ 
و  احــزاب  از جریان هــای سیاســی،  شــان 
ــور  ــی کش ــی و فرهنگ ــخصیت های سیاس ش
ــر »پالیســی های  ــا در براب خواســته اســت ت
نفاق افگنانــۀ آقــای غنــی موضــع روشــن، 
اعالمیــه  در  بگیرنــد.  اصولــی«  و  ثابــت 
ــت  ــده اس ــته ش ــان خواس ــان از جوان همچن
و  باشــند  متوجــه  را  »حساســیت ها«  تــا 
اظهــارات آقــای غنــی را بــا »جنجال هــای 

ــازند ــن« نس ــی عجی ــی و زبان قوم

در  مســعود  شــهید  بنیــاد  در  مســووالن 
امــان  »غــازی  کــه  انــد  گفتــه  اعالمیــه 
اهلل خــان« و »شــهید احمدشــاه مســعود، 
کــدام  هــر  افغانســتان«  ملــی  قهرمــان 
نقــش  تاریــخ  »حســاس  برهه هــای  در 
ــش  ــی« خوی ــالت تاریخ ــن و رس افتخارآفری
را بــرای »آزادی و اســتقالل« افغانســتان 

انــد انجــام داده 
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گاه شـمار  حمـِل  بـرج  اول  در  کـه  مـا  نـوروزِ 
خورشـیدی فـرا می رسـد، در کشـورهای مختلـف 
و  تمدن هـا  قلـب  در  و  معاصـر  و  کهـن  جهـان 
فرهنگ هـای متفـاوت تجلیـل گردیـده و می گـردد. 
نـوروز برجسـته ترین نماد رویش اسـت و از همین 
لحـاظ مناسـب ترین روزی کـه بـرای نهال نشـانی و 
حفـظ و مراقبـت از محیـط زیسـت انتخـاب گـردد 
نیـز همیـن روز خواهـد بـود. ایـن روز را در نقـاط 
مختلـِف جهان برای نهال نشـانی تخصیـص داده اند. 
از آن جملـه در پرتـگال ایـن روز را »آربـور دی« 
و یـا »روز نهال نشـانی« یـاد می کننـد کـه شـاگردان 
مکاتـب در آن روز در سرتاسـر پرتگال فعالیت هایی 
در جهـت حفـظ و مراقبـت از محیـط زیسـت به راه 

می اندازنـد و دسـت بـه نهال نشـانی می زننـد. 
تجلیـل  هـم  دیگـری  مناسـبت  نـوروز،  روز  در 
در  و  دارد  نـام  آزاد«  آمـوزش  »روز  کـه  می شـود 
ایـن مناسـبت بر اهمیـت منابـع و امکانـات رایگان 
می گیـرد.  صـورت  تأکیـد  پرورشـی  و  آموزشـی 

عناصـر  کـه  اسـت  روزی  شایسـته ترین  نـوروز 
جانـدار و بی جـاِن طبیعـت در هماهنگـی تام به سـر 
می برنـد؛ انـگار کـه آفرینـش سـمفونی انسـجام و 
تناغـم را می نـوازد و از همیـن لحاظ ایـن روز را در 
آسـترالیا به نام »روز هماهنگی« می شناسـند و از آن 

تجلیـل بـه عمـل می آورند. 
نـوروز نمایشـگاه زیبـای رنگ هاسـت؛ تـو گویـی 
طبیعـت لوحـۀ هنـری خویـش را در ایـن روز بـه 
ایـن روز در برخـی کشـورها  نمایـش می گـذارد. 
بـه نـام »روز بین المللـی رنگ ها« شـناخته می شـود 
کـه بـرای  بـار نخسـت پرتگالی هـا تجلیـل از ایـن 
مناسـبت را در این روز پیشـنهاد نمودند تا مناسـبتی 
باشـد بـرای تجلیـل از رنگ هایـی کـه در طبیعـت 
وجـود دارنـد. انجمـن بین المللـی رنگ هـا کـه از 
سـی کشـور مختلـف نماینده گـی می کنـد، همیـن 
و  برگزیـد  رنگ هـا  بین المللـی  روز  بـرای  را  روز 
دلیلـش ایـن بـود کـه در ایـن نقطۀ سـال هم شـب 
و هـم روز مسـاوی می شـوند و چـون نور و سـایه 
دارنـد؛  جهانـی  فرهنگ هـای  در  خاصـی  جایـگاه 
از همیـن لحـاظ ایـن روز را بـرای تجلیـل از روز 

برگزیدنـد. رنگ هـا  بین المللـی 
قریحـۀ  و  بـوده  هنـر  و  شـعر  الهام بخـش  نـوروز 
شـاعران در ایـن روز نسـبت بـه هـر زمـاِن دیگری 
شـگوفه می کنـد. از همیـن لحاظ سـازمان یونسـکو 
پیشـنهاد نمـود تا »روز جهانی شـعر« هم در نورزوز 
برگـزار گردیـده و در این روز از خواندن و نوشـتن 

و چـاپ و هنـر شـعر تجلیـل به عمل آید. یونسـکو 
از تمـام کشـورهای عضـو و سـازمان های دولتـی و 
و  موزیم هـا  و  انجمن هـا  و  مکاتـب  و  غیردولتـی 
شـهرداری ها تقاضـا نموده اسـت تـا فعالیت هایی را 

در جهـت تجلیـل از ایـن روز بـه راه اندازند. 
نـوروز رسـتاخیز طبیعـت اسـت و از همیـن خاطر 
مجمـع عمومی سـازمان ملل متحد طـی قطعنامه یی 
ایـن روز را بـه نـام »روز جنـگل« مسـما نمـود کـه 
از  فعالیت هایـی در جهـت حفاظـت  ایـن روز  در 
درخـت و جنـگل به راه انداخته شـده و کشـورهای 
کمپایـن  بین المللـی  و  ملـی  عرصـۀ  در  جهـان 
حفاظـت از درخـت و جنگل را راه انـدازی می کنند. 
نـوروز در کشـور هندوسـتان از قرن هـا بدین سـو 
هندوسـتان  در  را  روز  ایـن  کـه  می شـود  تجلیـل 
»هولـی« گویند و روزی مقدس محسـوب می شـود. 
هولـی به نام »جشـنوارۀ عشـق و رنگ« نیز شـهرت 
دارد. ایـن روز در تمامی هندوسـتان تعطیل رسـمی 
بـوده و مـردم در آن به آب بـازی پرداخته و به روی 
همدیگـر آب پاشـیده و تمامـی اقشـار و طبقـات 
اجتماعـی ایـن روز را در کنار هم و در بسـتر زیبای 
طبیعـت جشـن می گیرنـد. آن هـا بـه ایـن باورنـد 
کـه بـا فـرا رسـیدن هولـی، روشـنی بـر تاریکـی و 
نیکـی بـر زشـتی غلبـه حاصـل می کند. این جشـن 
نـه تنهـا در هندوسـتان بلکـه در نیپـال، پاکسـتان و 
کشـورهایی کـه در آن جمعیتی از هنـدوان زنده گی 

می کننـد نیـز برگـزار می شـود. 
نـوروز را در زبـان جاپانی »شـومبون نوهی« گویند. 
جاپانی هـا از گذشـته های دور بـه این بـاور بوده اند 
کـه در ایـن روز طبیعـت شـاهد رسـتاخیز خویـش 
بـه  باسـتان  دوره هـای  از  جاپـان  مـردم  می باشـد. 
ایـن بـاور بوده انـد کـه چـون در نـوروز طـول روز 
و شـب برابرنـد، زنـده گان می تواننـد بـا مـرده گان 
رابطـه ایجـاد نمایند و آن هـا محافلی به هدف شـاد 
کـردِن روح آن هـا برگـزار می نمودنـد. جاپانی هـا از 
سـال 1948 میادی بدین سـو ایـن روز را در جهت 
تجلیـل  زنده جان هـا  و  طبیعـت  از  بزرگداشـت 

می نماینـد. 
تمـدن مصـری از ده هـا قـرن بدین سـو بـا ایـن روز 
آشـنا بـوده و حتـا تیوری هایـی هـم وجـود دارد که 
ایرانی هـا بـرای بـار نخسـت ایـن روز را از مصـر 
بـه ایـران آوردنـدـ هرچنـد ایـن تیـوری ضعیـف 
بدین سـو  قرن هـا  از  مصـر  قبطی هـای  می نمایـد. 
جشـنی بـه نـام »شـم النسـیم« دارنـد کـه بـه نظـر 
نویسـنده چیـزی جـز امتـداد همـان سـنِت خیلـی 

کهـن نـوروز در مصر نیسـت که انسـان مصـری از 
دوران هـای خیلـی کهـن آن را تجلیـل می نمـود. 

یهودیـان ایـن روز را بـه نـام »عیـد الفصـح« یـاد 
می کننـد و در ایـن روز، هجـرت یهودیـان از مصـر 
فرعونـی بـه خـارج از آن را تجلیـل می نماینـد کـه 
تـورات در سـفر خـروج خویـش از آن یـاد نمـوده 
اسـت. تـورات در آیت هـای 3 تـا 10، اصحـاح 13 
سـفر خـروج از زبـان موسـی علیه السـام حکایـت 
می کنـد کـه توصیـه بـه تجلیـل از ایـن روز نمـوده 

ست.    ا
مسـیحی ها  جشـن  مهم تریـن  کـه  قیامـت  جشـن 
بـه شـمار مـی رود هـم، در اول بـرج حمـل برگزار 
می شـود کـه از سـال 325 میـادی بدین سـو مجمع 
آن  از  بزرگداشـت  و  برگـزاری  بـه  توصیـه  نیقیـا 
کـه حضـرت  معتقدنـد  مسـیحی ها  اسـت.  نمـوده 
بـه صلیـب کشـیده شـد و  آن کـه  از  بعـد  مسـیح 
سـپس دفن گردید، در همین روز از قبر برخاسـت. 
دیـدگاه مذاهـب مختلـف مسـیحی در ایـن رابطـه 

دارد.  هـم  تفاوت هایـی 
نـوروز و یـا اول بـرج حمل در کشـورهای عربی به 
شـیوه ها و بهانه هـای مختلفـی تجلیـل می شـود کـه 
یکـی از ایـن بهانه هـا »روز مـادر« اسـت. چه روزی 
بهتـر از نـوروز برای تجلیـل از مقام مــادر می توان 
یافـت؛ روزی کـه خـود زیباتریـن نمـاد زایـش در 

طبیعت به شـمار مـی رود.
گذشـته از آنچـه یـاد کردیـم، نـوروز را روز اعتداِل 
ربیعـی نیـز می نامند که در آن شـب و روز مسـاوی 
می شـوند و کشـورهای مختلِف دنیا از شـرق آسـیا 
گرفتـه تـا امریکای جنوبـی آن را تجلیـل می نمایند. 
دانشـمندان فلـک می گوینـد کـه مشـرق و مغـرِب 
حقیقـی و معیـاری هـم همـان نقاطـی اسـت که در 
ایـن روز آفتـاب از آن نقطـه برخاسـته و یـا در آن 

نقطـه می نشـیند. 
چنـان می نمایـد کـه فرهنگ هـا و تمدن هـا و ادیـان 
گوناگـون بهانه هایـی تراشـیده اند تـا مناسـبت های 
دینـی و فرهنگـی خویـش را در مناسـب ترین روز 
سـال که همـان اعتدال ربیعی اسـت برگـزار نمایند. 
آنچـه در ایـن میـان ثابـت اسـت، همانـا اصالـت 
پیـروان هـر دیـن و  ایـن روز اسـت کـه  طبیعـِی 
فرهنگـی خواسـته اند تـا خـود را بـر وفـِق آن عیـار 
سـازند، درحالی کـه هیـچ پیونـدی میـان نـوروز و 
این همـه دیـن و آییـن در گسـترۀ زمـان و امتـداد 

زمـان نمی  تـوان یافـت. 
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ــش  ــا آرام ــِو 1398 ب ــال ن ــت، س ــار می رف ــه انتظ ــه ک ــفانه آن گون متأس
ــل،  ــخی کاب ــا در کارته س ــته انفجاره ــک رش ــل در ی ــد. حداق ــاز نش آغ
شــش تن از باشــنده گاِن پایتخــت قربانــی و تعــداد زیــادی هــم مجــروح 
ــر  ــت. اگ ــارش پیداس ــت از بهـ ــه نیکوس ــالی ک ــد س ــدند. می گوین ش
ــه  ــد، آن گاه چ ــده باش ــاز ش ــم آغ ــا مات ــن ب ــال چنی ــتین روزِ س نخس
ــر  ــه نظ ــت. ب ــدۀ آن داش ــای آین ــا و ماه ه ــوان از هفته ه ــاری می ت انتظ
می رســد کــه طالبــان و گروه هــای هم راســتا بــا آن هــا، همچنــان قتــل و 
کشــتار را بــه عنــوان اصلی تریــن هــدِف خــود در ســاِل روان پی گیــری 
ــه در  ــود دارد ک ــز وج ــد نی ــای اُمی ــه بارقه ه ــد ک ــرد. هرچن ــد ک خواهن
بحبوحــۀ این همــه حــوادِث جانخــراش، گفت وگوهــای صلــح بــه 
ــی  ــه آن نقطه ی ــد و ن ــارش را دارن ــا انتظ ــردمِ م ــه م ــد ک ــی برس نقطه ی
ــه آن دل  ــه ب ــاِع منطق ــا کشــورهاِی طم ــه برخــی سیاســت مداران و ی ک

ــد.  ــوش کرده ان خ
ــهر  ــه ش ــی ب ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــرف غنی ریی ــال، اش در اول س
ــن و  ــارِ که ــن دی ــوروزِی ای ــم ن ــا در مراس ــرد ت ــفر ک ــریف س مزارش
ــوروز« اســت،  ــوان گفــت »مهــد جشــن ن ــه نوعــی می ت باســتانی کــه ب
ــریف  ــوروزِ مزارش ــن ن ــی در جش ــای غن ــرکت آق ــد. ش ــرکت کن ش
ــهر و  ــن ش ــنده گاِن ای ــه باش ــاص ب ــی و از روی اخ ــورِت تصادف به ص
یــا عنعنــۀ نــوروز صــورت نگرفــت. او بازهــم در تــداومِ سیاســت های 
ــریف را  ــال، مزارش ــتین روز س ــتی اش در نخس ــه و هژمونیس نفاق افکنان
انتخــاب کــرد؛ همــان شــهری کــه چنــد روز پیــش از آن، در آن غوغایــی 
برپــا کــرده بــود. برکنــاری فرمانــده پولیــس بلــخ ســبب شــد کــه میــان 
ــی پیشــیِن بلــخ و ســربازان اعزامــی از  ــور وال هــواداراِن عطــا محمــد ن
کابــل رویارویــی صــورت گیــرد. گفتــه می شــود کــه آقــای غنــی و نــور 
توافــق کــرده بودنــد کــه فرمانــده پولیــس بلــخ بــا مشــورۀ آقــای نــور 
انتخــاب شــود. ولــی ارگ تــاش کــرد کــه در آســتانۀ نــوروز، فضــای 
ــداً سرپرســت وزرای  ــازد. بع ــز را مکــدر س ــن و صلح آمی ــهِر ام ــن ش ای
داخلــه و دفــاع بــه بلــخ رفتنــد و بــا آقــای نــور وارد گفت وگــو شــدند. 
بــر اســاس اطاعــات منابــع مختلــف، میــان ارگ و آقــای نــور یــک بــارِ 

ــده اســت.  ــان آم ــه می ــازه ب دیگــر سلســله توافق هــای ت
بــا ایــن همــه، مشــخص نیســت کــه در روزهــای آینــده، بلــخ و دیگــر 
ــود. از  ــد ب ــی خواهن ــه رویدادهای ــتن چ ــور آبس ــمالِی کش ــِق ش مناط
پیشــروی های  دیگــر  طــرِف  از  و  ارگ  تمامیت خواهــی  یک طــرف 
طالبــان در ایــن مناطــق مــردم را به صــورِت فزاینــده تحــت فشــار قــرار 
ــان  ــور نش ــمالِی کش ــای ش ــق از والیت ه ــای موث ــت. گزارش ه داده اس
می دهنــد کــه اوضــاع امنیتــی در ایــن مناطــق چنــدان مســاعد نیســتند و 
ــد.  ــود می افزاین ــوذ خ ــاحۀ نف ــر س ــر روز ب ــت افکن ه ــای دهش گروه ه
این هــا ســبب خواهنــد شــد کــه روزهــای دشــواری در انتظــار بســیاری 
ــژه مناطــق شــمالی باشــد. گفتــه می شــود کــه  از مناطــق کشــور و به وی
طالبــان بخشــی از نیروهــای خــود را از والیت هــای شــرقی و جنوبــی، 
بــه ســمت شــمال و غــرِب کشــور گســیل کرده انــد تــا بــا گــرم شــدن 

هــوا حمــاِت خــود را آغــاز کننــد. 
ــی  ــی در پ ــای غن ــاعدی، ارگ و آق ــوال نامس ــاع و اح ــن اوض در چنی
ــد. آقــای غنــی  تمرکزگرایــی و بی ثباتــی بیشــتِر اوضــاع ایــن مناطــق ان
در مراســم جشــن نــوروز در بلــخ ســخنرانی کــرد و ســخنانی بــر زبــان 
رانــد کــه باعــث ناراحتــی و انزجــارِ کتله هــای وســیعی از مــردم شــده 
اســت. او در ایــن ســخنرانی بازهــم بحــث »قهرمــان ملــی« را پیش کشــید 
و از امــان اهلل خــان شــاه ســابِق افغانســتان بــه ایــن عنــوان )قهرمــان ملــی( 
یــاد کــرد. البتــه در کارنامــه و خدماتــی کــه شــاه امــان اهلل برای افغانســتان 
انجــام داده، هیــچ جــای گفت وگــو نیســت. او شــاهِ متجــدد و خواهــاِن 
ــچ گاه  ــتان هی ــخ افغانس ــا در تاری ــود. ام ــی و پیشــرو ب ــتانی مترق افغانس
ــه  ــاد نشــده اســت. مــردم ب ــه عنــوان قهرمــان ملــی افغانســتان ی از او ب
ــاب  ــود خط ــِی خ ــان مل ــی او را قهرم ــد ول ــتند و دارن ــرام داش او احتـ

نکردنــد. 
اصطاح هــای ملــی، معناهــا و پیـــام های خاصــی را تداعــی می کننــد و 
هرکــدام در جــاِی خــود بایــد مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. قهرمــان ملــی 
در افغانســتان فقــط و فقــط یــک تــن اســت و آن هــم شــهید احمدشــاه 
ــی  ــۀ عنعنه ی ــتان در لویه جرگ ــردم افغانس ــده گان م ــه نماین ــعود ک مس
کشــور ایــن لقــب را بــه پــاس خدمــات و جان  فشــانی  های آمرصاحــب 
ــد. در ایــن مــورد، اجمــاع ملــی وجــود دارد و هیــچ  ــه او اعطــا کردن ب
ــدارد ایــن لقــب افتخارآفریــن را در مــورد فــرد دیگــری  کســی حــق ن
بــه کار ببــرد. اســتفاده از ایــن لقــب بــه افــراد دیگــر، بــه معنــای جفــا و 

نادیــده گرفتــِن تصمیــم جمعــِی مــردم ماســت. 
در تاریــخ هــر کســی جــای خــود را دارد، امــا شــهید احمدشــاه مســعود 
یگانــه اســت. او بــود کــه در بیشــتر از دو دهــه در برابــِر دو تجــاوز بــر 
ــردمِ خــود  ــان و شــرِف م ــرد و از کیـ ــه ایســتاده گی ک افغانســتان مردان
ــال آزادی و  ــن خــوِن خــود نهـ ــا ریخت ــه ب ــود ک پاســداری نمــود. او ب
اســتقال را نگذاشــت کــه بخشــکد. امــروز کســانی کــه در ایــن 
ــدون  ــد، ب ــی می دانن ــود را کس ــد و خ ــی می کنن ــرزمین قدرت نمای س
شــک منــت دارِ آن یگانــۀ تاریخ انــد و از برکــِت اوســت کــه افغانســتان 

ــا ســربلندی دو تجــاوز را پشــت ســر گذشــتانده اســت.   ب
ــت و  ــه آزادی، حری ــرام ب ــعود احت ــاه مس ــهید احمدش ــه ش ــرام ب  احت
ــاده را  ــِم سـ ــن فه ــه ای ــی ک ــت. هرکس ــتان اس ــی افغانس ــت مل حاکمی
نــدارد، نمی توانــد کــه خــود را بــزرگ و یــا خــادمِ مــردم بدانــد. نبایــد 
ــن ســرزمین را  ــِخ ای ــای کوچــک و متعصــب، تاری ــه مغزه گذاشــت ک
همچــون گذشــته مخــدوش ســازند و یــا آن را بــه نفــع خــود بنویســند. 
تاریــخ حداقــل در مــورد یــک تــن در کشــور مــا بــا قضــاوِت درســت 
ــان  ــه »قهرم ــت ک ــعود اس ــاه مس ــهید احمدش ــرده و آن ش ــورد ک برخ
ــوان از او گرفــت؛ چــون  ــام و لقــب را نمی ت ــن ن ــده . ای ملــی«اش خوان

ــه دارد.  ــن ســرزمین خان ــر انســاِن آزادۀ ای ــِب ه او در قل

آغــاز ســال نو 
و ادامـۀ حکـایاِت کهنـه

وز  نور جلوه های 
تمدن ها و  آیینۀ فرهنگ ها  در 

فرهنگ ها و تمدن ها و ادیان گوناگون بهانه هایی تراشــیده اند تا مناسبت های دینی و فرهنگی 
خویش را در مناســب ترین روز سال که همان اعتدال ربیعی است برگزار نمایند. آنچه در این 
میان ثابت اســت، همانا اصالت طبیعِی این روز است که پیروان هر دین و فرهنگی خواسته اند 
تا خود را بر وفِق آن عیار ســازند، درحالی که هیچ پیوندی میان نوروز و این همه دین و آیین در 

گسترۀ زمان و امتداد زمان نمی  توان یافت

خواجه بشیراحمد انصاری



ــی در  ــت وحــدت مل ــس حکوم ــی، ریی محمداشــرف غن
در  نــوروز  از  گرامی داشــت  محفــل  در  ســخنرانی اش 
بلــخ، از شــاه امــان اهلل خــان، پادشــاه وقــت افغانســتان بــه 

ــرد. ــاد ک ــی افغانســتان« ی ــان مل ــوان »قهرم عن
ــان  ــاه ام ــتان، ش ــردم افغانس ــه م ــی اســت ک ــن در حال ای
ــی«،  ــان مل ــد و »قهرم ــب داده ان ــازی« لق ــان را »غ اهلل خ
ــه شــهید  ــون اساســی افغانســتان از ســوی مــردم ب در قان

ــت. ــده اس ــعود داده ش ــاه مس احمدش
اکنــون شــماری از شــهروندان، نویســنده گان و فرهنگیــان 
کشــور در اعتــراض بــه قهرمــان ملــی خوانــده شــدن شــاه 
ــد،  ــی می گوین ــرف غن ــوی محمداش ــان از س ــان اهلل خ ام
لقــب شــاه امــان اهلل خــان مشــخص اســت و آقــای غنــی 
بــا قهرمــان ملــی خوانــدن او، در پــی نفاق افگنــی و آتــش 

ــی اســت. ــه حساســیت های قوم زدن ب
ــای  ــه پیام ه ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــان ب ــردم و فرهنگی م
محمداشــرف غنــی از تریبون هــای فرهنگــی و ملــی بیشــتر 
ــه. ــه و هم دیگرپذیران ــا وحدت گرایان ــت ت ــه اس واگرایان

در ایــن میــان، بنیــاد شــهید احمدشــاه مســعود در واکنــش 
بــه قهرمــان ملــی خوانــدن غــازی امــان اهلل خــان، اعامیــه 
ــه«  ــی را »نفاق افگنان ــای غن ــارات آق ــرده و اظه ــش ک پخ

خوانــده اســت.
اســت  آمــده  مســعود  شــهید  بنیــاد  اعامیــۀ  در 
انتخابــات  آســتانۀ  در  غنــی  محمداشــرف  کــه 
بــزرگان  و  »شــخصیت ها  نــامِ  از  ریاســت جمهوری، 
سیاســی« کشــور اســتفادۀ ســوء می کنــد. در اعامیــه 
آمــده اســت: »چنانچــه می دانیــد در شــرایطی کــه کشــور 
ــی  ــوۀ داخل ــل و بالق ــزون بالفع ــدات روز اف ــورد تهدی م
ــدت و  ــد وح ــخت نیازمن ــه و س ــرار گرفت ــی ق و خارج
در  غنــی  اشــرف  آقــای  می باشــد،  ملــی  هم گرایــی 
ــۀ  ــن حرب ــا کثیف تری ــش ب ــر حکومت ــل عم ــن فص آخری
تفرقــه و سوءاســتفادۀ سیاســی از نــام بــزرگان افغانســتان، 
تــاش دارد یکــی را در مقابــل دیگــری در اذهــان مــردم 
اختاف هــا  برانگیــزد،  را  حساســیت ها  دهــد،  قــرار 

ــرادر را  ــم ب ــوامِ باه ــی اق ــش رویاروی ــد، آت ــن زن را دام
مشــتعل ســازد تــا بــه قــدرت نامشــروع و نامیمــون خــود 

ــد«. ــه ده ادام
مســووالن در بنیــاد شــهید مســعود در اعامیــه گفتــه انــد 
کــه »غــازی امــان اهلل خــان« و »شــهید احمدشــاه مســعود، 
برهه هــای  افغانســتان« هــر کــدام در  ملــی  قهرمــان 
»حســاس تاریــخ نقــش افتخارآفریــن و رســالت تاریخــی« 
ــام  ــتان انج ــتقال« افغانس ــرای »آزادی و اس ــش را ب خوی

ــد. داده ان
ــب  ــوان »غاص ــه عن ــی ب ــای غن ــه، از آق ــن اعامی در ای
ــی در  ــای غن ــه آق ــت ک ــده اس ــده و آم ــاد ش ــدرت« ی ق
ــب کاری،  ــز تقل ــه ج ــته »ب ــال گذش ــه پنج س ــک ب نزدی
و  تفوق طلبــی  تفرقه انــدازی،  قانون شــکنی،  جعــل، 
و  نداشــته  دیگــری  مهــم  کارکــرد  تعصب پــروری«، 
افغانســتان را »باوجــود امکانــات و حمایت هــای خارجــی، 
بــه لبــۀ نابــودی و بــه ســمت فروپاشــی« کشــانیده اســت.
مســووالِن بنیــاد شــهید مســعود در اعامیــۀ شــان از 
شــخصیت های  و  احــزاب  سیاســی،  جریان هــای 
ــر  ــا در براب سیاســی و فرهنگــی کشــور خواســته اســت ت
ــن،  ــع روش ــی موض ــای غن ــۀ آق ــی های نفاق افگنان »پالیس
ثابــت و اصولــی« بگیرنــد. در اعامیــه همچنــان از جوانــان 
خواســته شــده اســت تــا »حساســیت ها« را متوجــه باشــند 
ــی و  ــای قوم ــا »جنجال ه ــی را ب ــای غن ــارات آق و اظه

ــازند. ــن« نس ــی عجی زبان
قهرمان ملی کیست؟

ــد  ــور می گوین ــان کش ــگاران فرهنگی ــماری از تاریخ ن ش
کــه لقــب قهرمــان ملــی از آن  جهــت بــه شــهید احمدشــاه 
ــا اندکتریــن امکانــات  مســعود تعلــق گرفتــه اســت کــه ب
ــتاد  ــاوزان ایس ــر متج ــرایط، در براب ــخت ترین ش و در س
ــرون نشــد. ــی از افغانســتان بی ــل و بهانه ی ــچ دلی ــه هی و ب
در  کشــور  تاریخ نــگاران  از  اندیشــمند،  محمداکــرام 
صفحــۀ رســمی فیســبوکش تحــت عنــواِن »قهرمــان ملــی 
ــت و  ــی اس ــی کس ــان مل ــت: قهرم ــته اس ــت؟« نوش کیس

ــش،  ــاع از وطن ــرای دف ــش و ب ــه در وطن ــود ک ــی ب کس
مردمــش، اســتقال و حاکمیتــش بــا هــر تجاوزگــر 
خارجــی، بــا مــزدوران و دست نشــانده گان خارجــی، 
مبــارزه و مقاومــت کــرد، جنگیــد و خونش را در ســرزمین 

ــاخت. ــی س ــش را قربان ــد و جان ــش ریختان و وطن
آقــای اندیشــمند در ادامــۀ یادداشــتش ظاهراً محمداشــرف 
ــی  ــان مل ــت: قهرم ــته اس ــه و نگاش ــانه گرفت ــی را نش غن
ــو  ــه زان احمدشــاه مســعود اســت کــه ارتــش ســرخ را ب
در آورد و در برابــر تجــاوز پاکســتان و تروریســم طالبانــی 
ــه  ــی ک ــتاد؛ در حال ــی ایس ــه تنهای ــال ب ــده، ده س و القاع
تــو و کــرزی هــژده ســال بــا 46 کشــور دنیــا بــه رهبــری 
امریــکا و قــوای ناتــو بــا آنهایــی می جنگــی کــه مســعود 

بــه تنهایــی جنگیــد.
ــس  ــو مجل ــی، عض ــرووف انعام ــن، عبدال ــان باای همزم
اســت  نوشــته  فیســبوکش  صفحــۀ  در  نماینــده گان 
کــه شــهید مســعود اســتوانۀ دلیــری، مردانه گــی و از 
ــت:  ــزوده اس ــی اف ــای انعام ــت. آق ــته گی اس خودگذش
ــر از آن اســت کــه مــا نامــش نهاده ایــم »قهرمــان  »او فرات
ــأن او اســت؛  ــا در خــور ش ــن واژه تاحــال تنه ــی«. ای مل

نیــازی بــه تاییــد دست نشــانده ها نــدارد«.
ــورای  ــو ش ــی، عض ــان اخاق ــور رحم ــال، ن ــن ح در عی
رهبــری جمعیــت اســامی افغانســتان گفتــه اســت: 
قهرمــان ملــی و شــخصیت الگــو در مبــارزه علیــه تجــاوز 
و اســتبداد بــرای همــۀ افغانســتان، شــهید احمدشــاه 
ــدرت  ــگاه ق ــه در جای ــد کســانی ک مســعود اســت و نبای
ــی  ــن رســمی و مل ــاب و عناوی ــا الق ــد، ب ــه ان ــرار گرفت ق

ــد. ــووالنه« کنن ــورد غیرمس »برخ
ــته  ــبوک نگاش ــران فیس ــی از کارب ــت، یک ــد حق پرس حام
اســت کــه گفته هــای محمداشــرف غنــی »نادرســت، مغایر 
روحیــۀ ملــی، مغایــر فیصلــۀ لویــه جرگــۀ قانــون اساســی 

ــه  ــت ب ــای حق دوس ــت. آق ــور اس ــذۀ« کش ــن ناف و قوانی
ایــن بــاور اســت کــه لقــب »قهرمــان ملــی« در چارچــوب 
و از مجــرای قانــون، یکبــار بــا فرمــان ریاســت جمهوری، 
بــار دوم بــا فیصلــۀ لویــه جرگــه و بــار ســوم بــا مصوبــۀ 
مجلــس نماینــده گان بــه تصویــب رســیده و مختــص و در 

انحصــار شــهید احمدشــاه مســعود اســت.
شــماری از شــهروندان بــه ایــن مــورد نیــز اشــاره کــرده و 
بــا اســتناد بــه گفته هــای چنــد هفتــه پیــش محمداشــرف 
غنــی گفتــه انــد کــه او در ســخنانش در والیــت نورســتان 
ــه  ــد کــرزی همــه ب ــا حام ــی ت گفــت، از احمدشــاه ابدال
زور خارجی هــا بــه حکومــت خــود ادامــه داده انــد؛ 
ــه  ــی ب ــظ خارج ــچ محاف ــه بی هی ــت ک ــا اوس ــن تنه ای
ــه  ــگاران و شــهروندان ب حکومــت رســیده اســت. تاریخ ن
ایــن بــاور انــد، ایــن مــورد نشــان می دهــد کــه او بــدون 
در نظرداشــت واقعیت هــای تاریخــی از هــر فرصتــی 
اســتفادۀ تبلیغاتــی می دانــد و هیــچ متوجــه نیســت کــه در 

ــود دارد. ــض وج ــدر تناق ــش چق صحبت های
ــان  ــازی ام ــی از غ ــرف غن ــز محمداش ــن نی ــش از ای پی
ــاد کــرده  ــه عنــوان قهرمــان ملــی افغانســتان ی اهلل خــان ب
ــت  ــل گرامی داش ــار در در محف ــی یک ب ــای غن ــت. آق اس
از روز جهانــی جوانــان و بــار دیگــر در پنجمیــن نشســت 
شــورای عالــی توســعۀ شــهری در قصــر داالمــان، غــازی 

امــان اهلل خــان را قهرمــان ملــی خطــاب کــرد.
در حالــی کــه در هــر دو بــار، بنیــاد شــهید مســعود و در 
مجمــوع نویســنده گان، فرهنگیــان، شــهروندان و فرماندهان 
جهــادی کشــور از ایــن بابــت آقــای غنــی را مامــت کرده 
و بــه بــاد انتقــاد گرفتنــد، امــا بــه نظــر می رســد کــه آقــای 
ــته و  ــا نداش ــا و انتقاده ــن واکنش ه ــه ای ــی ب ــی توجه غن
عمــداً غــازی امــان اهلل خــان را قهرمــان ملــی می خوانــد.

دوبـارۀ  تأخیـر  بـه  اشـاره  بـا  انتخاباتـی  ناظـر  نهادهـای 
حکومـت  کـه  می گوینـد  ریاسـت جمهوری،  انتخابـات 
وقت ُکشـی می کنـد تـا قـدرت را در انحصار داشـته باشـد. 
نهادهـای ناظـر بـاور دارنـد که طرف هـای مختلـف مرتبط 
برگـزاری  بـرای  را  سیاسـی  واحـد  خـط  انتخابـات  بـه 

انتخابـات شـکل دهنـد.
آنـان تأکیـد می کننـد کـه چالش هـای انتخابـات پارلمانـی، 
برگزاری نشـدن شـوراهای ولسـوالی و والیتی سبب  شده 

تـا کمیسـیون انتخابـات در حالـت بحرانی قـرار گیرد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه کمیشـنران تـازه گماشـته شـدۀ 
کمیسـیون انتخابـات، هنگام آغـاز کار در این نهـاد گفته اند 
کـه برگـزاری انتخابات در 29 سـرطان سـال جـاری امکان 
نـدارد و ممکـن ایـن انتخابـات در 6 میـزان برگـزار گردد. 
و  آزاد  انتخابـات  نهـاد  اجرایـی  رییـس  رشـید،  یوسـف 
عادالنـۀ افغانسـتان )فیفـا(، می گوید که برگـزاری انتخابات 
در سـوم سـرطان و ششـم میـزان خـاف قانـون اساسـی 
اسـت، امـا تکت های انتخاباتـی و کمیسـیون انتخابات باید 
روی برگـزاری انتخابـات شـفاف تـاش جـدی کننـد، در 
غیـر صـورت قیمـت نقض قانون اساسـی به هیـچ صورت 

قابـل توجیه نیسـت.
میـان  در  سیاسـی  واحـد  خـط  اگـر  کـه  می گویـد  او 
طرف هـای مختلـف مرتبـط بـه انتخابـات ایجـاد نگـردد و 
کمیسـیون با اسـتقال کامـل نتوانـد، انتخابـات را مدیریت 
کنـد، تأخیـردر تقویـم انتخابات نتیجه یـی را در پی  نخواهد 

داشت. 
رییـس حکومـت  غنـی،  اشـرف  محمـد  هـم،  سـویی  از 
وحـدت ملـی و نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری تأخیر 
تأخیـر  هرچنـد  کـه  می گویـد  می  دانـد  موجـه  انتخابـات 
در برگـزاری انتخابـات موجـه اسـت، امـا بـه کمیسـیون 
انتخابـات هشـدار داد کـه بـار دیگـر تأخیـردر انتخابـات 

نیسـت. قبـول  قابـل  ریاسـت جمهوری 
در همیـن حـال، برخی از تکت هـای انتخاباتـی در واکنش 
بـه تأخیـر انتخابات انتخابـات ریاسـت جمهوری، می گویند 
کـه حکومـت بـا بـه تأخیـر انـدازی انتخابـات در تـاش 

ادامـۀ انحصـار قدرت اسـت.

سـید جمال خورشـید، سـخنگوی تیم وفاق ملـی می گوید 
کـه برگـزاری انتخابـات از اولویت های همۀ طرف هاسـت.

او گفـت کـه عمـر حکومـت کنونـی در اول جوزای سـال 
جـاری بـه پایـان می رسـد، امـا در صورتی کـه انتخابات به 
تأخیـر برگـزاری گردد، بایـد یک حکومت سرپرسـت این 

انتخابـات را مدیریـت کند. 
همچنـان، تکـت انتخاباتـی صلـح و اعتـدال می گویـد کـه 
در مـورد تأخیـر تقویـم انتخابـات بـا تکت هـای انتخاباتی 

مشـورت صـورت نگرفته اسـت. 
اعتـدال  و  انتخاباتـی صلـح  سـتاد  قادرشـاه، سـخنگوی   

برگـزاری  تأخیـر  ایـن موضـوع می گویـد:  بـه  اشـاره  بـا 
انتخابـات کـه بـرای بـار دوم  از طـرف کمیسـیون اعـام  
شـده اسـت، در این مورد بـا تکت های انتخاباتی مشـورت 

صـورت نگرفتـه اسـت. 
قادرشـاه حکومـت را بـه تلـف کـردن فرصت هـای متهـم 
و  می کنـد  وقت ُکشـی  »حکومـت  می افزایـد:  و  می کنـد 
بـرای ادامـۀ قـدرت بهانه جویـی می کنـد و ایـن بـرای مـا 

نیسـت«. قبول  قابـل 
 مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات امـا می گوینـد کـه در 
حـال حاضر بـرای برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری 

انتخابـات  و  والیتـی  شـورای  ولسـوالی ها،  شـوراهای 
مجلـس نماینـده گان در غزنـی، زمـان در اختیـار دارنـد و 
بـه زودی طـرح بودجـۀ ایـن انتخابات هـا را آمـاده خواهند 

. خت سا
محمـد عبـداهلل، عضـو کمیسـیون انتخابات می گویـد که به 
روز اول مـاه ثـور نام نویسـی رأی دهنـده گان آغـاز خواهد 

. شد
او گفـت کـه ایـن تأخیـر تقویـم نبـود بـل تعییـن تاریـخ 
انتخابات ریاسـت جمهوری، شـوراهای والیتـی و انتخابات 
مجلـس نماینـده گان غزنـی بـود کـه بـر بنیـاد مـاده نـزده 

تعدیـل قانـون انتخابـات ایـن تصمیـم را گرفـت.
آقـای عبـداهلل گفتـه کـه مـا بـه خاطـری شـش میـزان را 
انتخـاب کردیـم کـه اگـر انتخابـات بـه دور دوم هـم برود 

زمـان بـرای آماده گـی داشـته باشـیم.
برخـی از آگاهـان سیاسـی نیـز با انتقـاد از تأخیـر می گوید 

کـه تاریـخ 6 میـزان نیز مطمین نیسـت.
مسـووالن  می گویـد:  سیاسـی  آگاه   سـعیدی،  احمـد  
کمیسـیون انتخابـات تاریـخ برگـزاری انتخابات که توسـط 
اعضـای پیشـین کمیسـیون انتخابـات اعام گردیـده بود را  
مـردود دانسـته گفته انـد کـه انتخابـات ریاسـت جمهوری 
به تاریـخ 6 میـزان 1398 برگـزار می شـود، بـه بـاور شـما 
بعـد از 6 میـزان بـاز تـا کـدام تاریـخ دیگـر انتخابـات بـه 

تعویـق انداختـه خواهـد شـد؟ 
کمیسـیون انتخابات دلیل تأخیـر در رود برگزاری انتخابات 
را ایجـاد فرصت بیشـتر بـرای انجام های  کارهـای مقدماتی 

موثـر می داند.  انتخابات 
عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سـخنگوی کمیسـیون انتخابات 
گفتـه کـه برگـزاری انتخابـات به زمـان بیشـتر الزم دارد تا 
فهرسـت رأی دهندهـگان آماده شـود و کارکنـان برگزاری 

انتخابـات آمـوزش الزم را ببینند. 
قابـل یـاد آوری اسـت کـه محمـد اشـرف غنـی، رییـس 
حکومـت وحـدت ملـی در مـاه دلـو سـال جـاری قانـون 
جدیـد انتخابـات را توشـیح کـرد، بـه اسـاس ایـن قانـون 
سـامانۀ  توسـط  بایـد  انتخابـات  رأی دهنـده گان  فهرسـت 

بایومتریـک آمـاده شـود. 

سال l10 شمارۀ مسلسل l2455 یکشنبه 4 حمل/ فروردین l1398 17رجب المرجب l1440 24 مارچ 2019
www.mandegardaily.com

شهروندان و بنیاد شهید احمدشاه مسعود:

غنی در پی نفاق افگنی و آتش زدن 
به حساسیت های قومی است

نهادهای ناظر و تکت های انتخاباتی:

حـکومت وقت ُکشـی می کنـد

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق
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ــی  ــای مذهب ــه باوره ــوروز ب ــل از ن اندیشــۀ تجلی
ــخ  ــه در تاری ــد و ریش ــا می رس ــی آریایی ه و دین
آن،  تاریخــی  پیشــینۀ  از  هرچنــد  دارد.  کهــن 
ــی  ــی در دســت نیســت؛ ول ــوب بســیار دقیق مکت
ــیار  ــابقه یی بس ــوروز س ــن ن ــد جش ــدون تردی ب

ــان دارد. ــف جه ــوام مختل ــان اق ــن در می که
آریایی هــا، دورۀ پیشــدادیان را، زمــان پیدایــش 

ــد. ــمار آورده ان ــه ش ــوروزی ب ــن های ن جش
ــا  ــی آریایی ه ــه های مذهب ــن در اندیش ــن جش ای
چــون »آییــن مهــر« زروانــی )زمــان خدایــی( و یــا 
ــی هســتند.  ــه بســیار ابتدای ــزده، بســته اســت ک م
جمشــید؛ شــخصیت معــروف، محبــوب و عــادل 
ــد  ــت. پیون ــوده اس ــتان ب ــای باس ــوروز در آریان ن
ــا جمشــید، از یک ســو بــه کهــن  جشــن نــوروز ب
بــودن ایــن جشــن، و از ســوی دیگــر، بــه محبوب 
بــودن چهــرۀ جمشــید و خاطره هــای خــوش 

آریایی هــا از وی اشــاره دارد.
ــوروز  ــن ن ــان، جش ــته های محقق ــتناد نوش ــه اس ب
ــردد  ــی« برمی گ ــان آریای ــد از »توف ــه دوران بع ب
ــه یخبنــدان دورۀ چهــارم جیولوژیــک )پلــه  کــه ب
ایستوســن( مربــوط می شــود و کــه ده هــزار ســال 

ــت. ــته اس از آن گذش
معــروف  حماسه ســرای  طوســی؛  فردوســی 
آمــدن  پدیــد  داســتان  در  تاریــخ،  نامــدار  و 
کــه:  می کنــد  نقــل  نــوروزی  جشــن های 
ــر  ــی جمشــید از کارهــای کشــور بیاســود، ب »وقت
ــکری  ــزرگان لش ــۀ ب ــته، هم ــی نشس ــت کیهان تخ
ــه  ــد، هم ــت فراخوان ــرد تخ ــه گ ــوری را ب و کش
جمــع شــدند و بــر وی گوهــر پاشــیدند. جمشــید 
ــای  ــا »فروهره ــاه« ی ــن م ــه »فروردی آن روز را ک
ــده،  ــال، نامی ــاز س ــود، آغ ــده می ش ــاکان« نامی پ

ــت. ــن گرف جش
در نوشــته های محققــان آمــده اســت کــه در 
روزهــای دشــوار، آریایی هــا را گاو، آتــش، ســگ 
و قــوچ کمــک کــرده اســت. بنابرایــن، نقــش گاو 
در شــیردهی، قلبــه و انتقــاالت مهــم و آتــش، 
ــان، در  ــدۀ انس ــول و گرم کنن ــنایی بخش ماح روش
زمســتان ســخت بــوده اســت کــه بــه دور آن گــرد 
می آمدنــد. بــه عقیــدۀ دانشــمندان، آریایی هــا 
ــد  ــه پرســتش. مانن ــد، ن ــرده ان ــش ک ــش را نیای آت
ــش  ــه نیای ــودا را ب ــمۀ ب ــا مجس ــه بودایی ه این ک

می نشســتند.
زردشــتیان نیــز در برابــر آتــش بــه تفکــر و نیایــش 
ــاید  ــتا، ش ــای اوس ــد گات ه ــد. هرچن ــه ان پرداخت
خیلــی بعدتــر از ایــن عقایــد ســروده شــده باشــند، 

امــا نیایــش از پرســتش، متفــاوت اســت.
چنان چــه وقتــی زردشــت نــزد شــاه آریایــی آمــد، 
ــت  ــپتمان زردش ــن س ــرد: »م ــنهاد ک ــن پیش چنی
آمــده ام تــا تــرا بــه پرســش خــدای واحــد 
دعــوت نمایــم.« یعنــی زردشــت یکتاپرســت بــوده 

ــت. ــه آتش پرس ــت، ن اس
ــکال  ــه اش ــی، ب ــا غیرآریای ــی و حت ــوام آریای اق
ــه  ــوروز را جشــن گرفت ــا ســال ن ــاوت، صده متف
انــد و می گیرنــد. متاســفانه امــروز در بعضــی 
ــه صــورت  ــوروز صــرف ب مناطــق و کشــورها، ن
ــش  ــت جشــن و نیای ــده و از حال ــات درآم تعطی
ــه جشــن از  ــی ک ــده اســت. در حال ــارج گردی خ
کلمــۀ »یشــن« بــه معنــای عبــادت و نیایــش بــوده 

ــت.  اس
امــا تجلیــل از نــوروز در ســلول های بــدن، افــکار 
و باورهــای مردمــان جــا گرفتــه و حتــا بــا تاریــخ 
و  اســت.  گردیــده  عجیــن  اعتقادهای شــان  و 
ــدگار، کار ســاده یي  جلوگیــری از ایــن جشــن مان

نیســت.
بنابــر پژوهش هــای انجــام شــده، پادشــاهان و 
مردمــان دوره هــای هخامنشــی، نــوروز را بــه 
ــال،  ــردش س ــگام گ ــه هن ــن، ب ــن که ــوان آیی عن
ــال  ــه 13 روز اول س ــد. چنان چ ــه ان ــن گرفت جش
بــه نــام: »13بــه در« از جشــن های اصلــی ایرانیــان 

ــت. ــروزی اس ام
پادشــاه هخامنشــی، از تخــت جمشــید کــه محلــی 
ــگام  ــه هن ــوده، ب ــش ب ــوص نیای ــدس و مخص مق
نــوروز، اقــوام مختلــف »مــاد«، »ایامــی«، »بابلــی« 
و دیگــران را بــا لباس هــای فاخــر محلی شــان 
می خواســته و نــو شــدن ســال را در کاخ »اپادانــا«، 
ــد و از حاصــات  ــر شــاه جشــن می گرفتن در براب
ــه  ــه شــاه هدی ــی و دامداری شــان ب ــی، زراعت محل

می دادنــد.
ــن  ــه جش ــد ک ــان می ده ــواهد نش ــدارک و ش م
نــوروز یــا ســال نــو، بــا عقایــد دورۀ اســامی نیــز 
ــد  ــوم محم ــه مرح ــم دارد. چنان چ ــدی محک پیون
باقــر مجلســی، یکــی از دانشــمندان مذهــب اهــل 
تشــیع، می گویــد: »امــام جعفــر صــادق)ع( نــوروز 
را روزی فرخنــده و خجســته خوانــده، یعنــی 
روزی کــه حضــرت آدم)ع( در آن روز آفریــده 

شــده اســت.«
موصــوف هم چنیــن بــه نقــل از امــام موســی 

ــوروز،  ــد)ج( در ن ــد: »خداون ــم )ع( می نویس کاظ
آفتــاب را برتابانــده؛ ابرهــا را فرمــان داده تــا ببارند؛ 
بادهــا را فرمــان داد تــا بوزنــد در زمیــن. در همیــن 
روز، حضــرت ابراهیــم)ع( بت هــا را شکســته 
اســت، بنابــر روایتــی در ســال دهــم هجــرت، در 
ایــن روز، حضــرت خاتــم النبییــن)ص( در »غدیــر 
ُخــم«، بــرای مســلمانان خطابه یــی ایــراد، و از 
نــزول آیــۀ اکمــال دیــن اســام، مــژده داده اســت.«
قــدوم خجســتۀ نــوروز را در کشــورهای مختلــف 
اســامی و غیراســامی بــه ویــژه افغانســتان، 
ایــران، تاجیکســتان، پاکســتان، هنــد، آســیای 
ــورهای  ــن و کش ــتان، چی ــراق، ترکس ــزی، ع مرک
ــا  ــان ب ــر جه ــق دیگ ــی و مناط ــاونژاد اروپای اس
آداب، رســوم و پیک هــای خــاص آن جشــن 

می گیرنــد. 
مــردم افغانســتان نیــز بــا جشــن نــوروز و مراســم 

آن در مناطــق مختلــف، آشــنا هســتند.
نــوروز،  جشــن  اســتقبال  بــه  ایــران  در 
ــاالی  ــه ب ــن ب ــوری، رفت ــی، چهارشنبه س خانه تکان
قبــور رفتــه گان، خانه هــای اقــارب و دوســتان 
ســبزه  فیــروزی«،  »حاجــی  نــوروزی«،  »میــر 
ــتر  ــفرۀ )دس ــتردن س ــا، گس ــدن در خانه ه رویان
ــه  ــن ب ــردن، رفت ــر ک ــوه ت ــین، می خــوان( هفت س
ــن  ــوروزی، رفت ــاس ن ــردن لب ــا، ب ــۀ نامزده خان
ــت آزاد  ــا و طبیع ــۀ کوه ه ــا، دامن ــه تفریح گاه ه ب
بــوده، و 13 نــوروز بــه نــام »ســیزده به در« یــا روز 
طبیعــت معمــول و جــزو مراســم ســال نــو اســت.
ــل از  ــی، تجلی ــاونژاد اروپای ــرزمین های اس در س
نــوروز، بــا جشــن های 12روزۀ »کارناوالــی« آغــاز 
ــص و  ــات، رق ــک های حیوان ــیدن ماس ــا پوش و ب

ــد. ــه می یاب ــی ادام آوازخوان
در عقایــد اســطوره یی آن هــا، »12روح پلیــد«، 
وجــود دارد کــه ســتون های آســمان ها بــاالی 
ســتون های  پلیــد،  ارواح  ایــن  آن هاســت. 
شانه های شــان  از  تــا  می جونــد  را  آســمان ها 
نزدیــک  افتــادن  بــه  وقتــی ســتون ها  بیفتــد. 
ــان  ــذا جه ــود؛ ل ــاز می ش ــو آغ ــال ن ــردد، س می گ
فــرو - نمی ریــزد و زنده گــی انســان ها تــداوم 

بــد.  می یا
بــه باورهــای قدیــم اســاوها، روز ســیزدهم 
فروردیــن مــاه )مــاه حمــل در تقویــم افغانســتان( 
روز نجــات و دور تکامــل جهــان اســت کــه 

می شــود. ایرانی هــا  13بــه در  مطابــق 
ــا  ــر ب ــاه( براب ــن م ــل )فروردی ــاه حم »روز 13م
14مــاه مــردم یهــود اســت کــه مصــادف بــا 13مــاه 
غــروب  یهودهــا  چــون  می شــود.  مصری هــا 
نــه  می کننــد،  اول روز حســاب  را،  خورشــید 
ــه در ایرانی هــا،  ــن، روز 13ب ــوع آن را. بنابرای طل
برابــر بــا 13 مــاه یهودهــا و مصری هــا نیــز 
ــات  ــت و روز نج ــان روز طبیع ــه هم ــود ک می ش

ــت.« ــان اس جه
جاپانی هــا و بعضــی مناطــق جنــوب شــرق آســیا، 
پایــان مــاه مــارچ و آغــاز اپریــل را کــه مصــادف 
ــر  ــه منتظ ــت، بی صبران ــاه اس ــن م ــا 12 فروردی ب
ــتند  ــاس هس ــذ گی ــوۀ لذی ــای می ــکفتن گل ه ش
و  می دهــد  را  بهــاری  نویــد جشــن های  کــه 
ــر  ــات دیگ ــاس و نبات ــکوفه بینی گی ــای ش میله ه

ــردد. ــاز می گ آغ
ــزی،  ــیای مرک ــر آس ــتیا ب ــد از اس ــا بع عرب ه
می خواســتند آیین هــا و عنعنــات قدیــم مــردم 
ــوروز و  ــت ن ــه اهمی ــی ب ــد. وقت ــن ببرن را از بی
ــاه  ــید( پادش ــس آن )جمش ــه موس ــد آن را، ب پیون
ــردم  ــه باورهــای م ــد، ب ــی درک کردن عــادل آریای
احتــرام گذاشــتند. در دوره هــای اســامی بــه جای 
هفت»شــین« )شــکر، شــمع، شــیرینی، شــیر، شــانه 
ــرکه،  ــبزه، س ــین )س ــت س ــۀ هف ــراب( تهی و ش
ســمارق، ســنجد، ســیر، ســیب و ســپند( آهســته 

ــد. ــول گردی ــته معم آهس
در دورۀ ســامانیان، کــه بخــارا و ســمرقند، از مراکز 
بــزرگ علــم و دانــش و از جملــه علــوم اســامی 
جشــن های  مراســم  برگــزاری  بــرای  بــود، 

ــد. ــاعد گردی ــیار مس ــرایط بس ــوروزی، ش ن
ــان،  ــتان، بامی ــخ، تخارس ــم، بل ــتان قدی در کابلس
مــردم  خراســان،  دیگــر  شــهرهای  و  هــرات 
مراســم  و  گرفتــه  جشــن  را  نــوروز  قرن هــا 
متعــدد، از قبیــل پوشــیدن لباس هــای فاخــر، 
اســب دوانی، بزکشــی، پهلوانــی، ســنگ اندازی، 
ــات  ــا و عنعن ــۀ کوه ه ــت ها، دامن ــه دش ــن ب رفت
ــد از اســام،  ــرون بع ــوده، در ق ــول ب ــدد معم متع
ــرت  ــا حض ــاه اولی ــده«ي ش ــردن »جهن ــد ک بلن
مناطــق  در  زیارت هــا  ســایر  و  علــی)رض( 
ــه  ــامی گرفت ــۀ اس ــا، روحی ــور م ــف کش مختل
ــای باســتان نیــز زمانــی کــه اکثــر  اســت. در آریان
ــادی  ــوس م ــان محس ــا، خدای ــا و ملت ه تمدن ه
ــا  ــن تنه ــتیدند، ای ــت را می پرس ــر طبیع و عناص
ــدای  ــه خ ــد ک ــت بودن ــرِو زردش ــای پی آریایی ه
ــوروز را  ــدا و المــکان را پرســتیده و ن ــه، ناپی یگان

نیــز جشــن می گرفتنــد. 
ــن  ــوروز را جش ــت ن ــراق، قرن هاس ــای ع کرده
می گیرنــد. تنهــا در 1325خورشــیدی، دولــت 
عــراق ماننــد دهشــت افکنان طالبــان، ایــن جشــن 
ــش  ــردم آت ــاالی م ــربازان ب ــرده، س ــن ک را قدغ
ــت و دادن  ــار دول ــم فش ــه رغ ــردم ب ــودند. م گش
تلفــات، بــه مراســم نــوروزی ادامــه دادنــد و 
ــد. ــینی گردی ــه عقب نش ــور ب ــراق، مجب ــت ع دول
در ترکســتان چیــن، اقــوام مختلــف ماننــد تــرک، 
ــای  ــران، از زمان ه ــور و دیگ ــک، اویغ ــار، ازب تات
ــد و  ــن می گیرن ــوروز را جش ــون ن ــا کن ــم ت قدی
ــده  ــدل گردی ــردم، مب ــه باورهــای م ــه ب ــن عنعن ای

اســت.
ــم  ــا موس ــوروز ی ــن ن ــتنی جش ــاط ناگسس ارتب
ــی  بهــار، کــه نمایانگــر طــراوت، تازه گــی و زیبای
اســت، بــا ســبز بــودن بیــرق عرب هــا و نهادهــای 
ــال  ــوده و س ــندی ب ــت طراوت پس ــامی، عام اس
ــوآوری  ــش، ن ــرک، زای ــاز تح ــر آغ ــو را به خاط ن
و حرکــت تمــام موجــودات عالــم، بــه فــال نیــک 
ــت  ــار، در حقیق ــش به ــتایش و نیای ــد. س می گیرن
ــت  ــر در خلق ــت و تفک ــق طبیع ــی از خال قدردان

ــم اســت. عال
جشــن نــوروز بــه هیچ وجــه جــای اعیــاد مذهبــی 
بلکــه  نمی گیــرد؛  را  اضحــی(  و  فطــر  )عیــد 

ــود را دارد. ــاص خ ــگاه خ جای
ــای  ــه نهاده ــم ک ــادآوری می دان ــل ی ــان قاب در پای
مــورد  در  تاریخــی،  و  پژوهشــی  علمــی، 
جشــن های نــوروزی پژوهش هــا و تحقیقــات 
انجــام دهنــد و هم چنــان دولت هــا  بیشــتری 
ــن  ــترش دادن ای ــۀ گس ــی در حص ــای مل و نهاده
ــن  ــدن ای ــه ش ــتانی و نهادین ــندیدۀ باس ــن پس آیی
ــه  ــعی همه جانب ــارک، س ــون و مب ــای میم روزه

ــد.  نماین
بــه دنبــال این گونــه تاش هــا و ارایــۀ افــکار 
عالــي بــا پیش گامــي کشــورهاي تاجیکســتان 
هماهنگــي  در  ایــران  اســامي  جمهــوري  و 
بــا کشــورهاي پاکســتان، هندوســتان، ترکیــه، 
ــدن  ــي ش ــدۀ جهان ــتان، پرون ــان و قزاقس آذربایج
ــدرک و  ــتادوچهار م ــه هش ــا ارای ــوروز، ب روز ن
ــوس  ــراث غیرملم ــوان می ــه عن ــي ب ــند تاریخ س
ــازمان  ــده و س ــت گردی ــکو ثب ــي در یونس جهان
ــنبلۀ  ــخ 8 س ــه تاری ــوروز را ب ــل متحــد، روز ن مل
1388 مصــادف بــا 30 اگســت 2009 میــادي روز 

ــرد.  ــام ک ــي اع جهان
هــر چنــد منشــاي نــوروز بــه بلــِخ باســتان 

ولــي  مي رســد،  بــزرگ  آریانــاِي  پایتخــت 
شــوربختانه ســهم دولــت افغانســتان بــراي حفــظ 
ایــن میــراث تاریخــي، بســیار ناچیــز بــوده اســت.
حــال کــه نــوروز بــه عنــوان روز جهانــي شــناخته 
وزارت  کــه  مي کنــد  ایجــاب  اســت،  شــده 
اطاعــات فرهنــگ بــه ویــژه وزیــر داشــمند آن و 
پارلمــان افغانســتان، حداقــل مطابــق اهمیــت شــان 
ــِي آن را  ــي، رخصت ــن روز جهان ــته گي ای و بایس

ــد. ــام کنن ــب و اع ــه روز تصوی س

غالم محمد محمدی
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دکتر شمس الحق آریانفر

طبیعت  جشن  نوروز 
تاریخي  و  ملي  عید  و 
میزان   8 در  آریاییان، 
1388 از طرف یونسکو به 
غیرملموِس  میراِث  عنوان 
 4 در  گردید.  ثبت  جهاني 
حوت 1388 )22 فبروري 
جشنی  عنوان  به   )2009
در  که  شناخته شد  جهاني 
مجمع  تصویب شدۀ  متن 
عمومي سازمان ملل متحد 
قدمت  با  و  آریایي  ریشۀ  با  نوروز جشني ست  است:  آمده 
را  آن  انسان  دوصدمیلیون  از  بیش  امروز  که  دوهزارساله 

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 وي  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 تاريخي: 
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  کیومرث، جمشید،  کیخسرو و گشتاسب  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 528 قبل از میاد کوروش کبیر بابل 

را فتح کرد؛
در همین روز در سال 416  داریوش اول در تخت جمشید 

جشن گرفت و به همین مناسبت سکه ضرب زد.
پیروز  روم  بر  بابکان  اردشیر   220 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  اساس  بر 
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.
12گونه  قبل   روز   25 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  در سال  گیاه  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 ديني:
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 
وانمود  چنین  و  خورد  پیوند  آن  علم  برافراشتن  و  رض  
است.  رسیده  خافت  به  نوروز  در  علي  حضرت  که  شد 
آن دو بیت مردمي را نیز فراوان زمزمه مي کردند که در آن 

آمده 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 
استفاده مي کنند. در حقیقت، نوروز و  پاکیزۀ طبیعت  باز و 
نوبهار به همین فصل و به تغییر آب وهوا و سبز شدن 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 رويداد 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  یزدان و دین کیان، سروش آورد  بر 
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 
پیروز،  و تیغت  باد و جواني چون خوید،  اسپت کامگار و 
روشن و کاري بر دشمن و بازت گیرا،  وهر بار کشوري بگیر 
نو با درم و دینار. پیشت هنري و دانا گرامي و درمي خوار، 

سرایت 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 
اوستایي  اوستا که روي فرهنگ  نموده و مهرداد  را ترجمه 
به صراحت نوشته اند:  پهلوي تحقیقات همه جانبه دارند،  و 
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  و جال  قدرت  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  جشن  عنوان  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  خلقت  با  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 شكوه روزگار است 
ز افريدون و از جم يادگار است   

گاهنامه و تاريخ نیاکان 
زان  شاهد ناز هر ديار است   

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

محیط تاجیك و ايران و افغان 
همیشه نوبهاران خدا باد.   

نوروز 
با هيچ 
ديني 
پيـوند 
ندارد



ــوری  ــر امپرات ــه عم ــد ب ــبه قارۀ هن ــا در ش ــی انگلیس ه وقت
ــۀ  ــال 1857 نقط ــد در س ــی هن ــا مغول ــری ی ــلماِن باب مس
پایــان گذاشــتند، ســرزمین هنــد بــه عنــوان منبــع درآمــد و 
تمویــل حاکمیــت، از دســترس حاکمــان و امپراتوری هــای 
ــای  ــه جغرافی ــان ک ــوزۀ خراس ــا ح ــرب ی ــلمان در غ مس
ــی داد،  ــکیل م ــی آن را تش ــی اصل ــتان بخش ــروزِ افغانس ام
ــا  ــان بریتانی ــزرگ می ــازی ب ــه ب ــس از این ک خــارج شــد. پ
ــتان  ــای افغانس ــت، جغرافی ــکل گرف ــزاری ش ــیۀ ت و روس
ــم  ــزرِگ مهاج ــای ب ــر امپراتوری ه ــز و مق ــوان مرک ــه عن ب
ــت  ــد و حکوم ــد تاختن ــبه قارۀ هن ــر ش ــال ب ــه هزارس ک
کردنــد، بــه عنــوان زمیــن بــازی مــورد رقابــت و اســتفادۀ 
ــاِن  ــت و حاکم ــد، حاکمی ــد. از آن بع ــران درآم ــن بازیگ ای
ــه  ــد ک ــازی بودن ــن ب ــاِی ای ــع مهره ه ــا در واق ــن جغرافی ای
آب ونان شــان را بــرای حاکمیــت و حاکــم بــودِن یــک 

ــرد.  ــه می ک ــازی تهی ــن ب ــرِف ای ط
ــا دوران  ــازی ها ت ــن مهره س ــی را در ای ــش اصل ــه نق البت
ســلطنت محمدظاهرشــاه، بریتانیــا داشــت تــا روســیۀ 
تــزاری. ایــن مهره هــا همــه در پــای اســناد بازیگــراِن 
بریتانیایــی امضــا می گذاشــتند و از ســوی آن هــا، آب و نــاِن 
ــی  ــه امضاهای ــه آن هم ــد. ب ــت می کردن ــت را دریاف حاکمی
کــه در پــای توافقــاِت ســه جانبۀ الهــور میــان شــاه شــجاع، 
رنجیت ســنگ و مکناتــن در 26 جــون 1838 گذاشــته 
شــد؛ بــه معاهده یــی کــه در 30 مــارچ 1855 میــان ســردار 
غام حیدرخــان ولیعهــد دوســت محمدخان بــا ســرجان 
الرنــس حاکــم هنــد بریتانیایــی انجــام یافــت؛ و همچنــان 
ــل 1872  ــات و معاهــدات بعــدی: ســمله در 25 اپری توافق
میــان سیدنورمحمدشــاه صدراعظــم ســردار شــیرعلی خان و 
الرت نــارت بــروگ؛ معاهــدۀ گندمــک در مــی 1879 میــان 
ــدۀ  ــاری؛ معاه ــرلوییس کیون ــان و س ــوب خ ــردار یعق س
ــان و  ــان امیرعبدالرحمن خ ــر 1893 می ــد در 12 نوامب دیورن

مراتمــر دیورنــد؛ معاهــدۀ 21 مــارچ 1905 امیــر حبیــب اهلل 
خــان بــا لوییــس دبلیــو دن؛ معاهــدات 1919 و 1921 
امــان اهلل خــان؛ و توافق نامــۀ 1933 محمدنادرشــاه نــگاه 

کنیـد. 
ــه  ــتان ب ــه پاکس ــاه ک ــلطنت محمدظاهرش ــال های س  در س
عنــوان متحــد امریــکا و غــرب در جنــگ ســرد بــا شــوروی 

ــوص از  ــه خص ــتان ب ــای افغانس ــت و تاش ه ــرار گرف ق
ــکا  ــت امری ــب حمای ــدداوود در کس ــردار محم ــوی س س
ــد؛  ــه مان ــود، بی نتیج ــده ب ــا ش ــتعمار بریتانی ــه وارث اس ک
ــیۀ  ــوان وارث روس ــه عن ــوروی ب ــا ش ــیۀ بلشــویک ی روس
ــا  ــکا و بریتانی ــر ســر افغانســتان از امری ــازی ب ــزاری در ب ت
ــای 1352 و 1357  ــا کودتاه ــتان ب ــت. افغانس ــی گرف پیش

ــوروی  ــازی ش ــداِن ب ــوذ و میـ ــوزۀ نف ــیدی در ح خورش
ــد.  ــه یافتن ــا غلب ــازی، روس ه ــن ب ــراً در ای ــد و ظاه درآم
ــد  ــا را نپذیرفتن ــۀ روس ه ــن غلب ــتان ای ــرب و پاکس ــا غ ام
ــا و  ــان روس ه ــتان می ــن افغانس ــازی در زمی ــار ب و این ب
غربی هــا بــه رهبــری امریکایی هــا شــکِل خونینــی گرفــت. 
ــی را  ــازی، نقــش اصل ــن ب ــرود کــه دو طــرف ای ــان ن یادت
ــل وجــود  ــی کــه در کاب در حاکمیــت و مهره هــای حاکمیت
ــان آن در پاکســتان،  ــل مخالف داشــت و در تشــکیل و تموی
داشــتند. ایــن روس هــا بودنــد کــه در کابــل تصمیــم 
ــی  ــق ک ــک خل ــزب دموکراتی ــر ح ــه رهب ــد ک می گرفتن
ــت. و در  ــای حاکمی ــزب در کج ــرۀ ح ــدام مه ــد و ک باش
ــکا  ــگفت آوری امری ــارِت ش ــا مه ــتانی ها ب ــتان، پاکس پاکس
و انگلیــس را در تشــکیل و تمویــل تنظیم هــای اســامی و 

ــاندند. ــود می کش ــال خ ــه دنب ــادی ب جه
ــود را از  ــای خ ــود پ ــۀ ن ــاز ده ــا در آغ ــی روس ه  وقت
ــِت  ــورد حمای ــت م ــیدند، حاکمی ــرون کش ــتان بی افغانس
آن هــا نیــز بیــرون رفــت و فــرو پاشــید. وقتــی امریکایی هــا 
بــه  اروپایی های شــان  ســایر  و  انگلیســی  متحدیــن  و 
عنــوان بازیگــران بی رقیــب و بــدون نقــش روس هــا پــس 
ــِت  ــتند، حکوم ــتان برگش ــه افغانس ــود ب ــۀ ن ــان ده از پای
خــود را و مهره هــای خــود را در ایــن بــازی ســاختند. تــا 
ــد و  ــه می دهن ــازی ادام ــن ب ــه ای ــا ب ــه امریکایی ه زمانی ک
بــه بــه عبــارت دیگــر از دولــت افغانســتان حمایــت مالــی و 
ــت  ــن حمای ــر ای ــام کســانی که در چت ــد، تم ــی می کنن نظام
زنده گــی می کننــد، علی رغــم دوری و نزدیکی شــان بــه 
ایــن دولــت و علی رغــم چــپ و راســت بودن شــان و 
الف و بلوف شــان و پریدن شــان بــه روی هــم، مهــار 
قاعــدۀ بازیگــر اصلــی ایــن بــازی هســتند و شــماری هــم 

ــازی.  ــن ب ــای ای مهره ه

ــی و  ــد، پالیس ــان می گوین ــور زن ــووالن در وزارت ام مس
قوانیــن خوبــی وجــود دارد؛ امــا در تطبیــق آن هنــوز هــم 

ــود دارد. ــادی وج ــای زی ــکات و چالش ه مش
مراســم  در  زنــان  امــور  وزارت  وزیــر  نظــری  دلبــر 
ــته در  ــه روز گذش ــگار ک ــی خبرن ــت از روز مل گرامی داش
ــی  ــت: روز مل ــود، گف ــزار شــده ب ــان برگ ــور زن وزارت ام
ــی  ــرای دادخواه ــی ب ــگاران فرصت ــرای خبرن ــگاران ب خبرن
اســت تــا مشــکات و چالش هــای کــه فــرا راه خبرنــگاران 

ــند. ــر بکش ــه تصوی ــود دارد را ب وج
ــای  ــه گفت وگوه ــد ب ــان در پیون ــور زن ــر وزارت ام وزی
ــح  ــان صل ــان افغانســتان خواه ــه زن ــرده ک ــد ک ــح تاکی صل
پایــدار، مردمــی بــا محوریــت حکومــت افغانســتان هســتند.
ــتان  ــردم افغانس ــت: م ــم گف ــن مراس ــری در ای ــو نظ بان
آن  در  کــه  صلحــی  امــا  هســتند،  صلــح  خواهــان 
ــی  ــون اساس ــود و قان ــظ ش ــاله حف ــت آوردهای 18 س دس

افغانســتان نادیــده گرفتــه نشــود.
ــت  ــگاران گف ــه خبرن ــان خطــاب ب ــور زن ــر وزارت ام وزی
ــت  ــه دس ــاده گی ب ــه س ــتان ب ــان در افغانس ــه آزادی بی ک
نیامــده اســت و خبرنــگاران قربانــی زیــادی داده انــد. پــس 
ــی  ــچ تاش ــت آوردها از هی ــن دس ــظ ای ــرای حف ــد ب بای

ــد. ــغ نکنی دری
ــم  ــگار را مه ــان خبرن ــور زن ــش و حض ــری، نق ــو نظ بان
ــرایط  ــه در ش ــرد ک ــان ک ــر نش ــده خاط ــده خوان و ارزن
ــم،  ــت داری ــه فعالی ــازمانی ک ــاد و س ــر نه ــروزی در ه ام
بایــد باهــم متحــد باشــیم و از حکومــت بخواهیــم کــه در 
ــگاران  ــه خصــوص خبرن ــگاران ب ــت خبرن قســمت مصونی

ــد. ــتر کنن ــاش بیش زن ت
ــان  ــور زن ــن وزارت ام ــح معی ــه مصل ــال، نبیل ــن ح باای
ــت  ــان، مصونی ــرای وزارت زن ــت: ب ــم گف ــن مراس در ای
ــان  ــگاران زن بســیار مهــم اســت و اینکــه چطــور می خبرن
وزارت زنــان و خبرنــگاران زن رابطــۀ نزدیــک و تنگاتنــگ 

ــم. ایجــاد کنی
ــگاران زن  ــان خبرن ــزود: رابطــه نزدیــک می ــو مصلــح اف بان
ــی  ــه تازه گ ــا ب ــت؛ ام ــگ اس ــان کمرن ــور زن و وزارت ام
ریاســت ارزیابــی و نظــارت در وزارت امــور زنــان ایجــاد 
ــه تنهــا فعالیت هــای حکومــت را  ــن بخــش ن شــده کــه ای
ــز  ــی را نی ــکتور خصوص ــش س ــل بخ ــد، ب ــی می کن ارزیاب

ــد. ــارت می کن نظ
ــه  ــرد ک ــان ک ــر نش ــان خاط ــور زن ــی وزارت ام ــن مال معی
ــوان بخــش ســکتور  ــن ریاســت در بخــش معاشــات بان ای
ــردان  ــان و م ــات زن ــان معاش ــاوت می ــه تف ــی ک خصوص
دیــده می شــود و همیــن طــور فضــای کاری و تطبیــق 
ــن ادارات، کار  ــی در ای ــت جنس ــع آزار و اذی ــن من قوانی

می کنــد.
ــه دســت آوردهــای 18 ســال  ــرد ک ــد ک ــح تأکی ــو مصل بان
ــت آورد  ــن دس ــت، ای ــده اس ــت نیام ــه دس ــاده گی ب ــه س ب
ــاش  ــتر ت ــد بیش ــما اســت و بای ــا و ش ــاش م حاصــل ت

ــا بدرخشــند. ــر از ماه ــا نســل بعــدی بهت ــم ت کنی
ــه  ــر ب ــل دیگ ــک نس ــا ی ــتان ت ــان افغانس ــاور او،  زن ــه ب ب
ــر و  ــد و ایجــاب کار جدی ت ــاز دارن ــان نی ــور زن وزارت ام
ــه  ــان در هم ــه زن ــا زمانی ک ــد، ت ــتر را می طلب ــاش بیش ت
بخش هــا حضــور داشــته باشــند و قوانیــن حمایتــی تطبیــق 
ــه  ــدند ک ــن ش ــتان مطمی ــان افغانس ــه زن ــود و زمانی ک ش
ــرا  ــن اج ــد و قوانی ــور دارن ــا حض ــۀ بخش ه ــان در هم زن

می شــود؛ زمانــی  کــه زنــان در تمامــی وزارت خانه هــا 
ــه  ــازی ب ــر نی ــند دیگ ــته باش ــور داش ــه حض قدرت مندان

ــود. ــد ب ــان نخواه وزارت زن
بانــو مصلــح گفــت: پالیســی و قوانیــن خوبــی داریــم. امــا 
در تطبیــق آن هنــوز هــم مشــکات و چالش هــای زیــادی 
ــن و پالیســی های وجــود  ــون قوانی ــن اکن وجــود دارد. همی
دارد کــه نیازهــای زنــان در آن در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

امــا در بخــش اجــرای آن مشــکات جــدی وجــود دارد.
در همیــن حــال، نجیبــه ایوبــی رییــس رادیــو کلیــد و عضــو 
شــورای عالــی رســانه ها درایــن مراســم گفــت: خبرنــگاران 
ــگ  ــد و در جن ــی کار می کنن ــرایط جنگ ــتان در ش افغانس
ــد  ــیب پذیر ان ــه آس ــار جامع ــۀ اقش ــه هم ــور ک ــان ط هم

ــتند. ــیب پذیر هس ــتر آس ــگاران بیش خبرن
او می گویــد: ضمیمــه جنــگ مافیــا، ترافیــک انســانی، 
ــا  ــن مافی ــت و ای ــدر اس ــواد مخ ــن و م ــا زمی ــاد، مافی فس
ــم  ــگاران ه ــد و خبرن ــدرت  خــود می افزاین ــه ق ــر روز ب ه

ــد. ــر و کار دارن ــراد س ــن اف ــا ای ــقیمًا ب مس
بانــو ایوبــی همچنــان گفــت کــه خبرنــگاران افغانســتان در 
ــد. در  ــک می کنن ــد، ریس ــه می زنن ــی ک ــا قلم ــدم ی ــر ق ه
ــت و  ــردن اس ــک ک ــگاران ریس ــی خبرن ــه زنده گ مجموع
هــر لحظــه خبرنــگاران آمــاده اســت کــه شــاید برای شــان 

اتفاقــی بیفتــد. 
رییــس رادیــو کلیــد خاطــر نشــان کــرد کــه 18 ســال اخیــر 
ــگار از  ــان خبرن ــًا زن ــگاری مخصوص ــه خبرن ــرای جامع ب
ــی  ــانه ها فرصــت خوب ــت در رس لحــاظ مشــارکت و فعالی
بــود. آزادی بیــان و آزادی خبرنــگاران در افغانســتان در 

ــدر. ــل ق ــدون شــک قاب ــر اســت و ب ــه بی نظی ســطح منطق
ــا  ــن دســت آوردها ب ــی ای ــون تمام ــا اکن ــرد، ام ــد ک او تاکی
یــک خطــر بســیار جــدی مواجــه اســت، بنابرایــن رســالت 
ــه دوش  ــوولیت ب ــار مس ــود و ب ــر می ش ــان، خطیرت ــا زن م
ــه  ــد ب ــه بای ــار این ک ــرا در کن ــود، زی ــنگین تر می ش ــا س م
ــت  ــز حمای ــال نی ــت آوردهای 18 س ــم از دس ــش بروی پی

کنیــم.
بانــو ایوبــی افــزود: در شــرایط فعلــی انســجام همــۀ زنــان 
ــگاران زن بســیار مهــم اســت.  ــه خصــوص جامعــه خبرن ب
چــون  کــه بــا افــکار مــردم ســر و کار داریــم و برنامه ســاز 
هســتیم، بنابرایــن وضعیــت کــه در افغانســتان پیــش آمــده 
اســت را بایــد به خاطــر حفــظ ارزش هــا و دســت آوردهای 
کــه بــه خاطــر آن قربانــی دادیــم، بــه ســمت مثبــت ســوق 

دهیــم.
ــخنانش  ــۀ س ــانه ها در ادام ــی رس ــورای عال ــو ش ــن عض ای
ــد  ــت دارن ــتان فعالی ــگار در افغانس ــزار خبرن ــت: 10 ه گف
کــه فقــط 11 صــد آن، زنــان فعــال رســانه یی انــد و حــدود 
ــگار  ــان خبرن ــی زن ــه حام ــد ک ــانی ان ــد آن کس ــش ص ش
ــۀ  ــه هم ــد ک ــرا برس ــتیم روزی ف ــدوار هس ــا امی ــد. ام ان
ــگار در  ــان خبرن ــد و زن ــان باش ــا وزارت زن وزارت خانه ه
ــند. ــته باش ــر داش ــگ و موث ــور پُررن ــانه ها حض ــۀ رس هم

ــه  ــه افغانســتان ب ــگاران کــه از ســوی کابین ــی خبرن روز مل
تصویــب رســیده اســت، همــۀ ســاله در 27 حــوت تجلیــل 

ــود. ــی می ش ــگاران قدردان ــای خبرن و از کارکرده
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بازیگران و مهره های بازی در جنگ افغانستان

وزارت امور زنان:

در تطبیـق قوانیـن 
هنـوز هم مشـکل داریـم

محمد اکرام اندیشمند 

ناجیه نوری  



بنـده را گمـان بـر ایـن اسـت کـه »تجلیـل کنندهگان« 
جشـن نوروز بر »تحریم کنندهگان« آن، سـبقت گرفته 
انـد و دارنـد بـه خـط آخـر رقابـت نزدیک می شـوند. 
عـدم موجودیت نـص قطعی الصـدور و قطعـی الداللۀ 
در خصوص تحریم »تجلیل و گرامی داشـت از جشـن 
نـوروز«، اسـتفادۀ اسـتعاری از واژهـگان ابـر و بـاد و 
بـاران و درخـت و میـوه و گل و گیـاه و... در متـون 
مقـدس اسـام، توجه گسـتردۀ اکثریت مطلق شـاعران 
بـزرگ و عارفـان وارسـتۀ جهـان اسـام بـه مظاهـر 
زیبـای طبیعـت و فصل بهار و سـبزه و گل و بلبل و...، 
اختـاف نظر شـدید بیـن فقهـای گرامی جهان اسـام 
در بـارۀ حلیـت و ُحرمـت تجلیـل از جشـن نـوروز، 
اسـتقبال و پذیـرش عمومـی مـردم جهـان، از فرهنـگ 
نـوروزی کـه در پیام هـای تبریکـی رهبـران دولت های 
جهـان بازتـاب می یابـد، بـه رسـمیت شـناخته شـدن 
جشـن نوروز، از سـوی سـازمان ملل متحـد، به عنوان 
یـک روز جهانـی، تجلیـل شـکوه مندانه جشـن نوروز، 
از سـوی عمـوم مردمانـی کـه خـود را متعلـق بـه این 

حـوزه تمدنـی می دانند و عـدم توجه بـه فتواهای عدۀ 
از علمـای کـه مخالـف تجلیل از این روز نـو و مبارک 
انـد، و... دالیلـی انـد که مدعـی ما را تأییـد می کنند. از 
طـرف دیگر، اسـتفاده کردن از زبـان تهمت و توهین و 
تکفیر از سـوی مخالفین جشـن نوروز، عربده کشـیدن 
و چیـغ زدن و خـود را بـه آب و آتـش زدن و ایمـان 
مـردم را زیر سـوال بردن و همـه را خودباخته و غرب 
زده و... خوانـدن، نشـانه های اند که شکسـت مخالفان 
را  استدالل ورزی شـان  آفتابـی می نمایـد و ضعـف  را 

می سـازد. ثابت 
حـاال که تشـت رسـوایی ایـن مطلق اندیشـان تحریمی 
و تکفیـری، از بـام افتـاده اسـت، گـروه دیگـری پـا به 
میـدان نهـاده انـد و بـرای ممانعـت مـردم از تجلیـل 
جشـن نـوروزی )نـه تحریـم آن(، سـخنانی از نـوع 

دیگـری  جنـس  از  داسـتانی  و  می گوینـد  دیگـری 
می سـرایند. آنـان می گوینـد: »جشـن نـوروز، سـرآغاز 
فصـل بهـار اسـت، فصـل رسـتاخیز طبیعـت، فصـل 
بـاد و بـاران بهـاری، فصـل رویش سـروها و سـبزه ها، 
و  گل هـا  زایـش  فصـل  شـگوفه ها،  شـگفتن  فصـل 
گیاهـان، فصـل هسـتی و مسـتی پرنده هـا و پروانه هـا، 
فصـل خـوش مرغان و غـزاالن و بلبـان، و... این همه 
آفریده هـای خداونـد  زیبـا،  مخلوقـات و موجـودات 
متعال هسـتند و نشـانه های یکتایـی و بی همتایی او. در 
ایـن فصـل بهـار می باید بـه دامـان طبیعت رفـت و بر 
روی صخره هـا و سـبزه ها و در کنـار چشمه سـارها و 
جویبارهـا، قـدم زد و در بـرگ درختار، آیـات خداوند 
بلبـان، صـدای خداونـد را  را خوانـد و در صـدای 
شـنید و از بـوی الله هـا و یاسـمین ها، بـوی خـوش 
خداونـد را استشـمام کرد«. این عـده از آدمیان، در حد 
همیـن سـخنان زیبـا نمی ماننـد و می گوینـد: »حاال اگر 
کسـانی کـه آیـات خداونـد و صـدای خداونـد و بوی 
خداونـد را در ایـن مظاهـر زیبایـی بهـاری نمی بیننـد 

چنیـن  نمی تواننـد  و  نمی بوینـد  و  نمی شـنوند  و 
اسـتفاده های دینـی و معنـوی را از ایـن فصـل بهـاری 
ببرنـد، نمی تواننـد به پیشـواز ایـن فصل مبـارک بروند 
و از آن تجلیـل نماینـد و زندهگـی خـود را بـه بطالت 

بگذراننـد و.«...
ایـن عـده بـه خوبـی می داننـد کـه عمـوم مـردم، در 
مواجهـه بـا مظاهـر زیبایـی بهـاری، دچـار تجریه هـا 
دینـی و معنـوِی دیـدن نشـانه های خداونـد و شـنیدن 
صـدای خداونـد و بوییـدن بوی خداوند، نمی شـوند و 
یـا از ایـن تجربه های دینی و معنوی خـود، خودآگاهی 
درسـت و دقیقـی نمی داشـته باشـند. بـه همیـن دلیـل 
چنـان شـرط ها و قیدهـای را فـرا راه شـان می گذارنـد 
تـا بـه نحـوی بـرای آنـان تلقیـن کننـد کـه نبایـد بـه 
پیشـواز جشـن نـوروزی و فصـل بهاری برونـد، چون 

نمی توانـد چنـان بهره هـای دینـی و معنـوی را از ایـن 
روز و از ایـن فصـل نصیـب ببرنـد.

گویـی ایـن سـخنان، دو هـدف را بـرای ایـن گـروه، 
خودخواسـته یی  ممانعـت  یکـی  می نمایـد.  بـرآورده 
و  نـوروزی  جشـن  گرامی داشـت  از  مـردم  عمـوم 
فصـل بهـاری، بـه این دلیـل که آنـان حضـور و ظهور 
خداونـد را در زیبایی هـای فصـل بهـاری نمی بیننـد و 
نمی تواننـد بیننـد و بـه همین اسـاس نباید بـا تجلیل از 
ایـن روزهـای مبارک، با گشـت زنی در دامـان طبیعت، 
عمـر خـود را ضایع بسـازند و فرصت خـود را به هدر 
بدهنـد و بـا تبریکـی گفتـن و هدیـه دادن به دوسـتان 
و بسـتگان، کار بیهوده یـی انجـام بدهنـد. دوم اینکـه 
کوهنـوردی و صحراگـردی و سـیر و سـیاحت بهاری 
و مهمانـی روی و میلـه خـوری و شـادی و خوشـی 
خودشـان هم توجیهی داشـته باشـد. اکثر این گروه ها، 
اسـتفاده  دیگـری  مناسـبت  هـر  از  و  بهـار  فصـل  از 
می برنـد و از روزهـای رخصتـی آن اسـتفاده می نمایند 
و سـیر و سـیاحت می کنند و شـادی می نمایند و...، اما 
دیگـران را از ایـن کارها ممانعت می کنند و خوشـی و 
شـادی دیگـران را تحمـل کـرده نمی توانند. دلیل شـان 
هـم ایـن اسـت کـه عمـوم مـردم از ایـن مناسـب ها و 
زیبایی هـا، بهره هـای دینـی و معنـوی نمی برنـد؛ امـا 
خودشـان در یـک بـرگ درخت تمـام اوصـاف جماله 
و جالـه خداونـد را می بیننـد و اگرچـه جسـم نحیف 
شـان بـر زمین طبیعـت گام بر مـی دارد، امـا روح فربه 
و ملکوتـی شـان در مـاورای طبیعـت پـرواز می کنـد 
و بـا خداونـد متعـال نـرد عشـق می بـازد و از دسـتان 

خداونـد جـام مـی می گیـرد و... .
واقعیـت امـا ایـن اسـت کـه عمـوم مـردم، نـه بسـان 
پیامبـران و پارسـایان و عارفان اند کـه حضور و ظهور 
خداونـد را در تمـام جلوه هـا و مظاهـر خلقـت نظـاره 
کننـد و نـه هـم آنقـدر ریـاکار و منافـق و فریبـکار 
انـد کـه تظاهـر بـه دیـدن نشـانه ها و آیـات خداونـد 
متعـال در آفـاق و انفـس نماینـد و بـه دیگـران دروغ 
بگوینـد و فخر بفروشـند. عموم مردم از متوسـطین اند 
و گرفتاری هـای زندهگـی و رنج هـای هسـتی و آالم 
بشـری و شـرور طبیعـی، چنان شـکنجه یی شـان کرده 
اسـت کـه بـه مشـکل می تواننـد بـه جنبه هـای معنوی 
و الهـی جهـان فکـر کننـد. بنابرایـن، از همـه نمی توان 
پدیده هـای  و  نمودهـا  تمـام  در  یـا  کـه  خواسـت 
آفرینـش تجلـی خداونـد را ببیننـد و یـا هم در گوشـۀ 
حجره هـای محقـر خـود زانوی غـم در بغـل بگیرند و 
انـدوه بخورنـد و خوشـی نکننـد و به سـیاحت نروند 
و از فرصت هـای خـوب و خـوش خـود بهـره نبرنـد 
و.... همانگونـه کـه خداجویـی حـق یا تکلیـف آدمیان 
اسـت، همانگونه تفریح و سـیاحت و شـادی و خوشی 
حـق یـا تکلیـف شـان اسـت. همانگونـه کـه روزهای 
عیـد، فرصتـی بـرای خـوب بـودن هسـتند، همانگونه 
بهانه یـی بـرای خوشـی و شـادی نیـز هسـتند. همـه 
بایـد خـوب باشـند امـا اگـر کسـی نمی توانـد خـوب 
و خداجـو باشـد، حـد اقـل می توانـد خـوش باشـد و 
شـادی کنـد. مـا حـق نداریم که ایـن بهانه هـای خوب 
و خـوش را از مـردم بگیریم و آنـان را به کارهای ملزم 
کنیـم کـه خودمـان هـم از عهـده اش بیـرون نمی آییم.
بـه ایـن بـاور هسـتم کـه همـه حـق دارنـد از جشـن 
نـوروز تجلیل کننـد و در این روز مبـارک، تفریح کنند 
و موسـیقی بشـنوند و رقـص نماینـد و آواز بخوانند و 
کوه گـردی کننـد و. ... امـا همـه ملکـف انـد کـه پاس 
حقـوق دیگـران را هـم بدارنـد و از حـق خـود چنـان 
اسـتفاده نکننـد کـه سـبب نقـض یـا تحدیـد حقـوق 
دیگـران گـردد و نبایـد چنـان خوشـی کننـد کـه مایـۀ 
انـدوه دیگـران شـود. در ایـن فصـل بهـاری و در این 
موسـم رسـتاخیز طبیعـت، اگـر تجلـی خداونـد را هم 
مشـاهده کردنـد چـه بهتـر و اگر موفـق به ایـن تجربه 
عرفانـی و معنـوی نشـدند، حداقـل از گل و بلبـل و 
قنـاری و شـگوفه و سـرو و سـبزه لـذت ببرنـد و دمی 
شـاد باشـند. بـه تعبیـر مـوالی روم، »مـی خوردنـش 

ببین«. اشـکوفه اش  ندیـدی 
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عبدالخلیل مینوی

سـال تعلیـمی 
1398

می خوردنش ندیدی 
اشکوفه اش ببین

سـال جدیـد تعلیمی در مناطق سردسـیر کشـور آغاز گردیـد. در این 
روز حـدود یـک میلیـون طفـل دیگر به عنـوان جدید آمـوزان نیز راه 

مکتـب را در پیـش خواهند گرفت.
بـا آنکـه آغـاز مکاتب در کشـور با اشـتیاق و ذوق تمام همراه اسـت 
مگـر مشـکات و چالش هـای هـم وجـود دارد کـه می توان بـا تدبیر 

و کارخردانـه آن را برطـرف کرد.
یکـی از ایـن چالش هـا مسـدود بـودن حـدود یک هـزار و سـه صـد 
مکتـب در والیت هـای ناامـن اسـت کـه زمینـۀ آمـوزش را از هزاران 

دانش آمـوز درکشـور گرفته اسـت.
در کنـار ناامنـی، بسـیاری از مکاتـب از سـوی گروه های مسـلح حتا 
نیروهـای دولتـی بـه عنـوان قـرارگاه نظامـی و یـا هـم موضـع مورد 
اسـتفاده قـرار گرفتـه انـد بـه همیـن ترتیب مسـایل دیگر چـون عدم 
موجودیـت تعمیرهـای مناسـب بـرای مکاتـب در برخـی از شـهرها 
و والیت هـای کشـور، کمبـود کتـاب درسـی، عـدم تطبیـق نصـاب 
درسـی بـه گونۀ یک سـان، کمبـود آموزگاران مسـلکی، نبـود ظرفیت 
کاری، معـدود بـودن صنف های درسـی... مشـکات اساسـی اسـت 

کـه معـارف کشـور را رنـج می دهد.
در حـال حاضـر، بیشـتر از پنـج میلیـون طفـل کـه 42 درصـد از 12 
میلیـون طفـل واجـد شـرایط مکتـب را تشـکیل می دهنـد بـه مکتب 
دسترسـی ندارند، شـش هزار مکتب در کشـور فاقد سـاختمان است. 
صدهـا مکتـب دیگـر دورتر از منـازل رهایشـی اند و در بسـیاری از 
مناطـق بـا وجود آنکه از لحـاظ امنیتی در وضعیت خوبـی قرار دارند 
دختـران بـه دلیـل باورهای سـنتی اجازه پیـدا نمی کنند تا دورۀ لیسـه 

را تعقیـب کنند.
بـه همیـن سـان از یک صدوهشـتاد هـزار آمـوزگار کشـور تنهـا 27 
درصـد آنـان معیارهـای مسـلکی را دارنـد، کیفیـت پاسـخ  نگویی در 
مکاتـب نیـز با پرسـش های زیادی مواجه اسـت، کمبود سـاختمان ها 
بـرای مکاتـب، کمبـود کتاب درسـی منجر به تقلیل سـاعات درسـی 
می شـود، ضمنـًا فقـدان کارکنـان مسـلکی در بخـش اداری و کمبـود 
متخصصیـن بـرای ایجاد ظرفیت، مشـکات دیگر نیسـت که معارف 

را رنـج می دهـد.
مسـأله دیگـر کـه می توانـد بـر مشـکات موجـود در معارف کشـور 
بیفزایـد، تجارتـی شـدن رونـد آمـوزش و پرورش در کشـور اسـت. 
امـروز در کنـار هزاران مکتـب دولتی و دها مکتـب خصوصی که در 
کشـور فعالیـت دارنـد مگر بسـیاری از ایـن مکاتب معیاری نیسـتند، 
آمـوزگاران مسـلکی کـم دارند، ظرفیـت آموزش در آنها پایین اسـت 
بعضـی از ایـن مکاتـب بـا آنکـه اشـتهارات و تبلیغـات وسـیع دارند 
تـوان تدریـس شـاگردان باالتر از صنف هشـتم را ندارنـد پراکنده گی 
وسـیع در بخـش معارف خصوصی، ضـرورت مدیریـت این مکاتب 

را جدی تر سـاخته اسـت.
متخصصـان امـور آمـوزش، فعـاالن جامعـۀ مدنـی بـه ایـن بـاور اند 
کـه پاسـخ دهی بـه ایـن مشـکات نیـاز بـه یـک مدیریـت قـوی و 
تدابیـر جامـع دارد در حالی که مسـووالن وزارت معـارف نمی توانند 
در مـورد چگونگـی رنـگ لبـاس شـاگردان مکاتـب کشـور تصمیـم 
بگیرنـد. ضمنًا کوشـش ها بـرای تقویـت ظرفیـت کادری و کاری در 
معـارف بایـد بیشـتر گـردد و وزارت معـارف از طریـق شـوراهای 
حمایـت از معـارف، منابـر مسـاجد، بـزرگان قومی و امکانـات دیگر 
بایـد از سیاسـی شـدن معـارف جلوگیـری کنند حتـا بـرای مخالفان 
مسـلح بایـد تفهیم شـود که با معـارف و اهل معارف نه تنها دشـمنی 
نکننـد بـل ازآن حمایت کننـد. زیرا معـارف یک پدیـدل همه گانی و 
افغانستان شـمول اسـت کـه بایـد آن را درک و از آن حراسـت کردف 
حرف هـا و شـعارهای کلیشـه دیگـر نمی توانـد ذهـن را در سـاحۀ 
معـارف در اسـارت خـود داشـته باشـد رفـع این مشـکات نیـاز به 
تحـرک و کار دلسـوزانه دارد بایـد همـه اقشـار بـا معـارف همـگام 

شـوند و معـارف را بـه عنـوان یک پروسـه ملـی حمایـت کنند.

عبدالکبیر ستوده
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جمعـۀ ایـن هفتـه در نیوزیلنـد شـکوه دیگـری داشـت. آنجـا صـدر 
اعظـم به صـورت محجبه با شـمار دیگری از شـهروندان غیرمسـلمان 
نیوزیلنـد در کنـار مسـلمانان در مسـاجد حضور یافتند، این مراسـم به 
صورت خاص توسـط تلویزیون ملی نیوزیلند و سـایر رسـانه ها نشـر 
شـد و نیوزیلندی هـا از خـود یـک نمایـش خاصـی را به جـا گذاشـت 

کـه قابل توجـه بود.
به صورت گذرا می توان به نکاتی در این مورد اشاره کرد:

یـک، ایـن نـوع واکنـش از طـرف غیرمسـلمانان نشـان می دهـد کـه 
نبایـد فرضیـه جنـگ همـه علیه همـه را بـاور کـرد. برخـی گروه ها با 
اسـتناد بـه فضـای جنـگ تبلیغاتـی عصـر جنـگ سـرد در صـدد زنده 
نگه داشـتن ایـن ذهنیـت اسـت کـه گویـا همـۀ غیرمسـلمانان شـب و 
روز در صـدد توطئـه علیـه مسـلمانان می باشـد و به خصـوص علیه ما 
مـردم افغانسـتان. قطعـًا گروه هـا و کشـورهایی وجـود دارد که اسـام 
یـا سـازمان های اسـامی را دشـمن شـان می داننـد، اما این به حسـاب 
تمـام مـردم جهـان نبایـد تلقـی گـردد. برخـی گروه هـای اسـامی بـا 
طـرح ایـن ایـده )جنـگ همـه علیه اسـام( شـاید بـه فکر بیـدار و در 
صحنـه نگه داشـتن مسـلمانان باشـد امـا کـم متوجه بـوده اند بـه اینکه 
قـراردادن مسـلمانان در ذهنیـت جنگ علیـه همه، مسـلمانان را در امر 
تعامـل بـا بشـریت به شـدت ناموفق می گردانـد و ذهنیت تنفر نسـبت 

بـه انسـانیت برای هرمسـلمان بـه جا می گـذارد.
دو، اسـام پیـام آور تمـدن اسـت و بـا هـر تمـدن دیگـر بـه سـاده گی 
تعامـل می کنـد ماننـد آنچه بـا تمدن ایـران قدیـم و روم شـرقی انجام 
داد آنچـه کـه اسـام غیـر قابـل جمع بـا او اسـت، توحـش، بدویت و 
قبیله گرایـی می باشـد. آنچـه در قـرآن بـه عنـوان »جاهلیـت« معرفـی 
شـده اسـت، یـک وضعیـت تاریخی نیسـت بلکه یـک ذهنیـت حاکم 
ضـد مدنیـت اسـت. واکنش ابوجهل در برابر اسـام یـک عکس العمل 
جاهلـی بـود همانگونـه کـه واکنـش قیصـر روم یـک عکس العمـل 
نوعـی  اسـترالیایی  نیـز عکس العمـل سـناتور  امـروز  بـود.  متمدنانـه 
جاهلیـت و رفتـار صدراعظـم نیوزیلنـد متمدنانـه اسـت که امـروز در 
یـک مسـجدی در نیوزیلنـد گفـت: »پیامبر اکـرم صلی اهلل علیه و سـلم 
گفتـه مومنـان ماننـد اعضـای یـک بـدن می باشـد کـه بـا درد یکی آن 

دیگـری متأثـر می گـردد.« 
»تروریسـت  را  مـا  غیرمسـلمانان  تمـام  کـه  کنیـم  فکـر  نبایـد  سـه، 
می دانـد« بایـد بدانیـم کـه همانگونه مـا مسـلمانان قربانی تروریسـمی 
تحـت عنوان مسـیحیت هسـتیم، دیگـران نیـز قربانی تروریسـم تحت 
عنـوان اسـام می باشـند. همانطـوری که داعـش و امثالهـم نماینده گی 
از اسـام نمی کنـد، راسـت گرایان افراطـی نیـز نماینده گـی از ادیـان و 

ملت هـای دیگـر نمی کنـد.
چهار، در نیوزیلند این همه احترام برای مسـلمانان ناشـی از سـاده گی 
غیرمسـلمانان نبـود بلکـه ناشـی از رفتـار و زنده گـی مسـالمت آمیز و 
انسـانی مسـلمانان بـا دیگـران بـود، کـه این همه شـکوه برای مراسـم 
یـک نمـاز جمعـه بخشـیده بـود ورنـه در الباغـوز سـوریه نیز کشـتار 
کمتـر از شـهدای نیوزیلنـد صـورت نگرفتـه اسـت امـا واکنـش خیلی 

انـدک بـود؛ چرا؟ 
تـا  را  تکفیـری وضعیـت  اینکـه وحشـی گری های گروه هـای  بـرای 
آن حـد تنفرآمیـز در برابـر تـرور شـکل داده اسـت کـه کشـورها و 
گروه هـای سـتمگر تحت عنـوان مبارزه علیه تروریسـم اطفـال و زنان 
را نیـز نابـود می کننـد در حالـی که خـون این مسـلمان با آن مسـلمان 

هیـچ تفاوتی نـدارد.
پنـج، مطمینـًا که اسـام بـا وحشـی گری های چنـد قاتل افراطـی نابود 
نمی شـود، امـا با نشـان دادن چهـرۀ تنفرآمیـز از آن به قـدر کافی بدنام 
گردیـده و می گـردد ورنـه عقانیـت بشـری امـروز در مقایسـه بـا هر 
زمـان دیگـری آمـادۀ پذیـرش اسـام بـه عنـوان یـک راه زنده گـی و 

بدیـل مادی گرایـی معاصـر می باشـد.

کمال الدین حامد- استاد دانشگاه

باشـنده گان برخـی از والیت هـا بـا ابراز خرسـندی 
از تأمیـن امنیـت مناطـق شـان در روزهـای نـورزو 
می گوینـد کـه باتوجـه بـه تهدیداتـی کـه وجـود 
دارد، جشـن نـوروز را در فضای نسـبتًا امن و قابل 

قبولـی سـپری کردند.
آنـان در گفت وگو بـا روزنامۀ مانـدگار از نیروهای 
امنیتـی قدردانـی کـرده گفتنـد کـه بـا فرارسـیدن 
نوروز، ایسـت های بازرسـی بیشـتر شـد و مـردم با 
روحیـۀ آرام نـوروز و روز دهقان را جشـن گرفتند.
ابـراز  محمـد عمـر قاسـمی، باشـندۀ شـهر کابـل 
امیـدواری می کنـد کـه نهادهـای امنیتـی تدابیـر و 
برنامه هـای شـان را محـدود بـه روزهای مناسـبتی 
نکنـد و در تأمیـن امنیـت مـردم همیشـه جـدی و 

باشـند. قاطع 
در سـوی دیگر، آرزو رحمانی، باشـندۀ دیگر شـهر 
کابـل می گویـد: »نگرانی ها بـرای تجلیـل از نوروز 
وجـود داشـت، امـا دیـده می شـود کـه نیروهـای 
امنیتـی و دفاعـی مـا بـرا بهبـود وضعیـت تـاش 

کردند«. زیـادی 
بانـو رحمانـی می افزایـد کـه حکومـت بایـد برای 
بهبـود وضعیـت امنیتـی، پایـان جنگ و رسـیدن به 
صلـح در کشـور تاش هایـش را شـدت ببخشـند.

پایـان  بـرای  اخیـر  تاش هـای  بـه  اشـاره  بـا  او 
جنـگ افغانسـتان بیـان داشـت کـه مشـارکت زنان 
در گفت وگوی هـای صلـح حتمـی اسـت و بـدون 
نقـش آنـان، صلح معنـا پیـدا نمی کند. بـه گفتۀ بانو 
رحمانی: »حکومت نباید دسـتاوردهای 18 سـاله را 

بـه معاملـه بگیرد«.
شـهر  باشـنده گان  از  برخـی  حـال،  عیـن  در 
والـی  اخیـر  تنش هـای  به خاطـر  کـه  مزارشـریف 
پیشـین بلـخ و ریاسـت حکومـت وحـدت ملـی 
نگـران امنیـت شـان بودنـد، می گوینـد کـه مـردم 
شـوند. سیاسـت مداران  سیاسـت ها  قربانـی  نبایـد 
آنـان بـه رویارویـی اخیر والی پیشـین بلـخ و ارگ 
ایـن رویارویـی  اشـاره می کننـد و می گوینـد کـه 

سـبب شـد حضـور مهماناِن شـهر مزار شـریف در 
جشـن نـوروز بسـیار کم رنگ باشـد.

رحمت اهلل شـریفی، باشـندۀ شـهر مزارشریف اظهار 
داشـت کـه سـفر آقای غنـی به بلـخ برای شـرکت 
بـا عطامحمـد  تنـش  نـوروز در سـایۀ  در جشـن 
نـور، یـک »تصمیـم عجوالنـه« بـود. آقای شـریفی 
می افزایـد: »تنش هـا میـان عطامحمـد نـور و ارگ 
موجـب شـده اسـت وضعیـت شـهر مزارشـریف 
باشـنده گان  از  کمـی  شـمار  و  خـورده  هـم  بـر 

والیت هـای دیگـر بـه ایـن شـهر آمـده انـد«.
از تجلیـل نـوروز، تصاویـری از  یـک روز پیـش 
سـفر  بـه  مخالفـت  بـرای  گروهـی  آماده گی هـای 
آقـای غنـی به بلـخ در شـبکه های اجتماعی منتشـر 
شـد. آقـای غنی در حالی به مزارشـریف سـفر کرد 
کـه تنش هـا میـان او و عطامحمد نور، والی پیشـین 

بلـخ در روزهـای اخیـر شـدت گرفته اسـت.
گفتنی اسـت کـه عطامحمد نـور، والی پیشـین بلخ 
دو روز پیـش از نـوروز در صفحۀ فسـبوکش مردم 
را بـه آرامـش فراخوانـد و  از آنـان خواسـت تـا 
جشـن نـوروز را بـدون توسـل به هرگونـه حرکتی 

کنند. آغـاز 
نهال شانی در آرامگاه قهرمان ملی کشور

برنامـۀ نهال شـانی نـوروزی از طـرف بنیـاد شـهید 
احمدشـاه مسـعود در پنجشـیر برگـزار گردیـد.

آرامـگاه  در  نـوروز  اول  کـه روز  برنامـه  ایـن  در 
قهرمـان ملـی کشـور در والیـت پنجشـیر برگـزار 
شـده بود، بـه شـمول رهبری بنیاد شـهید مسـعود، 
و  مدنـی  فعـاالن  سیاسـی،  نخبـه گان  از  شـماری 

شـهروندان اشـتراک کـرده بودنـد. 
احمدولـی مسـعود رییس عمومی بنیاد شـهیداحمد 
شـاه مسـعود در سـخنان افتتاحیۀ برنامۀ نهال شـانی 
نـوروزی گفـت: امـروز به خاطر این جمع شـده ایم 
تـا بـرای نـوروز نهال  بنشـانیم و ایـن کار را به یک 

فرهنـگ تبدیـل کرده و همه سـاله تکـرار کنیم.
آقـای مسـعود افـزود کـه بـا انجـام ایـن برنامـه، 

همه سـاله ایـن جـا بیاییـم، نهال شـانی کنیـم، هـم 
نـوروز را در اطـراف هدیـرۀ آمرصاحـب گرامـی 
بداریـم و هـم از حـال و احـوال هم دیگـر بـا خبـر 

. یم شو
گفتنی اسـت که مراسـم همه سـاله از بهر نکوداشت 
از فصل بهار توسـط بنیاد شـهید احمدشـاه مسـعود 

راه اندازی می شـود.
جشن دهقان

حمـل   2 جمعـه،  روز  حکومـت  مسـووالن 
نمایشـگاهی را بـه هدف تجلیل از روز کشـاورز و 
بازاریابـی محصـوالت زراعتـی و دام داری در کابل 
برگـزار کـرده بود. در این نمایشـگاه، کشـاورزان با 
محصوالتـی از سراسـر افغانسـتان شـرکت کردنـد.
در  کـه  انـد  گفتـه  زراعـت  وزارت  در  مسـووالن 
سـال جدیـد امکانـات بـرای حـل نیازمندی هـای 
برابـر خواهـد شـد. مسـووالن در  کشـاورزی دو 
همچنـان  زراعتـی  نمایشـگاه  در  زراعـت  وزارت 
گفتنـد کـه قـرار اسـت جشـن نـوروز بـه سـطح 
کشـورهای  از  یکـی  در  همه سـاله  کـه  منطقه یـی 
آسـیایی برگزار می شـود، بـه تاریخ هفتـم حمل در 

کابـل برگـزار شـود.
بـه گفتـۀ مسـووالن حکومـت، در ایـن جشـن بـه 
مقامـات  از  شـماری  افغانسـتان  مقامـات  شـمول 
بلندرتبـۀ کشـورهای همسـایه نیـز اشـتراک کننـد.
بـا این همـه، امـا محافـل بزرگداشـت از نـوروز در 
افغانسـتان در سـایۀ امنیـت مطلق نیز برگزار نشـد. 
تجلیـل کننـده گان نـوروز در زیارتـگاه سـخی در 
کابـل در نخسـتین روز سـال جـاری مـورد تهاجم 
قـرار گرفتنـد. در سـه انفجـار پیهم در کابـل، 6 تن 

کشـته و 32 تـن دیگـر زخمی شـدند.
دیـروز شـنبه، 3 حمـل نیـز در انفجـاری در محفل 
بزرگداشـت از روز دهقـان در والیـت هلمند، سـه 
تـن جـان باختنـد و 31 تـن دیگر زخمی شـدند. 

شکوه یک نماز جمعهنـوروِز 98 چگـو نه گـذشت؟
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