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اگر بخواهيم يك ارزيابي از كارنامۀ سياست مداران 
باشيم، گفته مي توانيم كه  در سال ١٣٩٦ داشته 
خبرسازترين شخصيت در اين سال، عطامحمد نور 
بوده  اسالمي  جمعيت  اجرايِي  رييس  و  بلخ  والي 

است.
و  زد  اقداماتي  به  ١٣٩٦دست  سال  در  نور  آقاي 
تالش هايی كرد كه ناِم او را همواره در تيتر نخست 

و سرخط رسانه هاي بين المللي قرار داد.
عناوين زير، عمده ترين تالش هاي او را در سال ٩٦ 

احتوا می كننـد: 
حق خواهي و مذاكرات

نشاني  از  نور  عطامحمد   ١٣٩٦ سال  ابتداي  در   
حزب جمعيت اسالمي افغانستان در حال مذاكره 
مذاكرات  از  هدف  بود.  جمهوري  رياست  ارگ  با 
متحدانش  و  جمعيت  سهم  گرفتن  زمان  آن  در 
در حكومت خوانده مي شد. جمعيت و متحدانش 
بودند،  ملي  وحدت  حكومت  بنيان گذاران  از  كه 
حيث  به  كه  عبداهلل  عبداهلل  داكتر  بي كفايتي  از 
شاكي  داشت،  حضور  حكومت  در  آن ها  نمايندۀ 

بوده و ارگ را متهم به انحصارگرايي مي كردند.
با ارگ رياست جمهوري چندين ماه  مذاكرات نور 
تداوم پيدا كرد و نزديك بود كه به نتايجي دست 

يابد.
حكومت  جانب  مذاكرات،  اين  در  مي شود  گفته 
وعده سپرده بود كه در صورت استعفاي عطامحمد 
نور از كرسي واليت بلخ، چندين وزارت و واليت و 
ده ها سفارت را در اختيار جمعيت خواهد گذاشت. 
رويدادهايی مثل  مذاكرات،  پاياني  روزهاي  در  اما 

جنازۀ  مراسم  بر  حمله  و  تغيير  رستاخيز  جنبش 
شهيد ايزديار اتفاق افتاد كه با حمايت عطامحمد 
مردم،  و  معترضان  دادخواهانۀ  مواضع  از  نور 
گفت وگوها به بن بست برخورد و پايان يافته اعالم 

گرديد.
بازسازي و منسجم سازي جمعيت 

از ديگر كارنامه هاي عطامحمد نور در سال ١٣٩٦، 
رهبری  شوراي  تشكيل  و  جمعيت  منسجم سازي 

آن مي باشد. 
افغانستان كه يك حزب مقتدر،  جمعيت اسالمي 
دوران ساز و با نيم قرن پيشينه مبارزاتي مي باشد، 
بي تحركي،  دچار  اخير،  سال هاي  در  متأسفانه 
اعضاي  و  شده  دروني  اختالفات  و  چنددستگي 
تعامالت  جمعي،  تصميم گيري هاي  جاي  به  آن 
فردي مي كردند. استاد عطامحمد نور، والي مقتدر 
حيث  به  جمعيت  رهبري  شوراي  در  وقتي  بلخ، 
رييس اجرايي اين حزب برگزيده شد، به همكاري 
صالح الدين رباني رييس اين حزب و ساير اعضاي 
شوراي رهبري، در نخست تالش كرد كه شوراي 
همه  تا  دهد  ارتقا  تن   ٦٤ به  تن   ٩ از  را  رهبري 
چهره هاي پرنفوذ اين سازمان در آن حضور داشته 
باشند، و در گام دوم كوشش نمود مواضع سياسي 
خود را از آدرس اين حزب بيان نمايد و جايگاه آن 

را در سياست افغانستان دوباره احيا كند. 
است  اسالمي  جمعيت  حزب  اين  اكنون  همين 
رهبري  بلخ  بر سر معضل  را  ارگ  با  مذاكرات  كه 
كه  حق طلبانه يي  و  دادخواهانه  مذاكرات  مي كند. 
در گذشته نيز با ارگ صورت گرفته بود، از آدرس 

جمعيت انجام يافته بود.

از  خود  سخنراني هاي  از  يكي  در  نور  آقاي  باري 
نقل  با  و  كرد  صحبت  جمعي  خرد  به  اعتقادش 
قولي از بزرگمهر، گفت »همه چيز را همگان دانند، 

همگان هنوز از مادر نزاده اند.« 
پابندي به تصميم هاي جمعي جمعيت و واگذاري 
نشان  آن سازمان  به  گفت وگو  و  مذاكره  صالحيت 
مي دهد كه وي در عمل نيز به اين تيوري متعهد 

و وفادار است.
حضور در سنگر نبرد

در  نور  آقاي  كه  سياسي يی  گرفتاري هاي  همۀ  با 
سال ١٣٩٦ داشته است، اما او هيچ گاهي وظيفه 
و مسووليِت خود در قبال تأمين امنيت جان و مال 
مردم شمال، به خصوص واليت بلخ را نيز فراموش 
نكرده و در سال جاري چندبار به مصاف تروريسم 

و گروه هاي دهشت افكن رفته است. 
يكي از اين نبردها، لشكركشي او براي نابودسازي 
البرز  كوه هاي  در  تروريزم  هسته هاي  و  پايگاه ها 
تلفات  و  امحاي آن ها شد  و  نابودي  باعث  بود كه 

بسياري را بر گروه هاي دهشت افكن وارد كرد.
تشكيل ايتالف نجات

خيلي  كه  نور  عطامحمد  اقدامات  از  ديگري  يكي 
خبرساز شد و فضاي سياسي افغانستان را متحول 
مشاركت  با  نجات  ايتالف  ايجاد  به  اقدام  ساخت، 
عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوري و 
محمد محقق معاون دوم رياست اجرايي بود. اين 
ايتالف كه در سال جاري در شهر انقره تركيه شكل 
تطبيق  انحصارطلبي،  عليه  مبارزه  است،  گرفته 

موافقت نامۀ حكومت وحدت ملي، اعادۀ صالحيت 
وزارتخانه ها، و بازگشت آبرومندانۀ جنرال دوستم از 

اهداف اصلي اش خوانده شده است.
حزب  سه  بر  افزون   - ايتالف  اين  چتر  زير  در 
و  اسالمی  ملی  جنبش  اسالمی،  جمعيت  مقتدر 
حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان - سازمان ها، 
نيز  ديگري  مطرح  چهره هاي  و  سياسي  احزاب 
گردهم آمده و هنوز به مبارزات خود ادامه مي دهد.

نشست كندهار
اجماع  يك  به  رسيدن  براي  نور  آقاي  همچنان 
و  دار  و  غني  انحصارطلبي  عليه  مبارزه  در  ملي 
دسته اش، تنها به ايجاد ايتالف نجات اكتفا نكرده 
و با مخالفان سياسي رييس جمهور در ميان قوم 
شريف پشتون، مخالفاني كه غني را متهم به دامن 
زدن اختالفات ميان دراني و غلزايي مي كنند نيز 

گفت وگوها را آغاز كرد.
نخستين نشست آقاي نور با چهره هاي مردمي قوم 

پشتون در دبي برگزار شد.
در اين نشست روي موارد مهمي، از جمله برگزاري 
نشست  پس  چندي  شد.  توافق  كندهار،  نشست 
فرمانده  عبدالرازق،  جنرال  ميزباني  با  كندهار 
مشهور پوليس آن واليت، برگزار شد. اگرچه قرار 
بود آقاي نور نيز در اين نشست اشتراك كند، اما 
حكومت كابل مانع پرواز هواپيماي حامل وي شده 

و اين نشست بدون حضور او برگزار شد.
از  امروزه  كندهار،  نشست  برگزاركننده گان 
و  انحصارطلبي  عليه  مبارزه  در  نور  آقاي  موتلفان 

تماميت خواهي غني مي باشند.
رخداد بلخ

رويداد ديگري كه در اين سال باعث شهرت ملي 
سياسي يی  تنش  شد،  نور  عطامحمد  بين المللي  و 
بود كه به دنبال اعالم منظوري استعفاي ابطال شده 
والي بلخ دامن گير كشور گرديد. غني در نخستين 
تصور  شايد  زد،  اقدام  اين  به  دست  كه  روزهايي 
حكومت  و  كند  مقاومت  نور  آقاي  كه  نمي كرد 
در  نور  ايستادگي  اما  بكشد.  چالش  به  را  مركزي 
برابر اقدام خودسرانۀ ارگ و موج حمايت هاي مردم 
از والي بلخ باعث شد كه محاسبات غني اشتباه از 
آب در بيايد و حكومت مركزي در انزوا و سراشيبي 

سقوط قرار گيرد.
تنش  روزهاي  نخستين  از  ماه  سه  كه  اكنون 
تنها  نه  غني  مي گذرد،  بلخ  و  ارگ  ميان  سياسي 
نتوانسته است والي پيشنهادي خود را به آن واليت 
غافل گيرانه  حركت  يك  با  نور  آقاي  بل  بفرستد، 
كشانده  هرات  و  كندهار  تا  حتا  را  تنش  مرزهاي 
جنرال  و  هرات  در  خان  اسماعيل  امروزه  است. 
مي كنند  را  همان صحبتي  كندهار،  در  عبدالرازق 

كه عطامحمد نور در بلخ مي كند.
شهرت بين المللي

ايستاده گي عطامحمد نور در برابر حكومت مركزي 
تاريخ  در  تازه  رخداد  يك  كلمه  واقعي  معناي  به 
او  غني،  پيش بيني  خالف  بر  بود.   كشور  معاصر 
دهد  قرار  تنگنا  در  را  نور  آقاي  نتوانست  تنها  نه 
حتا  بل  كند،  محدود  را  نفوذش  و  مانور  ساحه  و 
موجبات شهرت بين المللي اش را نيز فراهم كرد. تا 
رويدادهاي بلخ اتفاق افتاده، رسانه هاي بين المللي 
مثل نيويورك تايمز و واشنگتن پست و بي بي سي 
و سي ان ان به صورت دوام دار اين تنش را پوشش 

مي دهند و از اقتدار نور سخن مي گويند.
در عين حال، رويداد بلخ نه تنها توجه رسانه هاي 
حتا  بلكه  ساخت،  معطوف  خود  به  را  بين المللي 
باعث نگراني اياالت متحده امريكا شده و از مايك 
آن  سفير  تا  امريكا  جمهوري  رييس  معاون  پنس 
و  كردند  نظر  اظهار  خصوص  اين  در  بارها  كشور 
آمده  ميان  به  تنش  مسالمت آميز   حل  خواهان 

شدند.
موفقيت های پارلمانی

يكي  بلخ،  و  ارگ  ميان  كشاكش ها  دنبال  به     
به  جمهور  رييس  و  نور  آقاي  كه  ميدان هايی  از 
مجلس  اداري  هيأت  انتخابات  رفتند،  هم  مصاف 

نماينده گان بود.
نماينده گان،  مجلس  اداری  هيأت  انتخابات  در 
مصرف  به  را  بسياري  اپراتيفي  پول هاي  ارگ  تيم 
رساندند و البي كردند تا مهره هاي خود را در هيأت 
اداري بگمارند، اما آقاي نور در همآهنگي با ايتالف 
همايون  مثل  شخصيت هايی  و  افغانستان،  نجات 
قدير  ظاهر  حاجي  علي،  حضرت  حاجي  همايون، 
و ساير موتلفان، موفق شدند كه كرسي نائب اول 
و منشي مجلس نماينده گان و اكثريت رياست هاي 
تيم  و  بياورند  به دست  را  پارلمان  كميسيون هاي 

تماميت خواه را با شكست فاحش روبه رو سازند. 
با  ديگري  ايتالف  به زودي  است  قرار  همچنان   
سياسي  احزاب  نجات،  ايتالف  مشاركت  و  حضور 
و شوراهاي قومي و شخصيت هاي مطرح و پرنفوذ 
تشكيل  لوی جنوبي  و  لوی مشرقي  لوي كندهار، 
شود كه در سال جاري روي آن توافق شده است. 
بسياري ها تشكيل اين ايتالف را يك گام بزرگ و 
فساد  و  انحصارطلبي  عليه  مبارزه  در  رهايي بخش 
حاكم در ارگ دانسته و براي اعالم موجوديت آن 

لحظه شماري مي كنند.
نتيجه گيـري

احزاب  سياست مداران،  كه  مي افتد  اتفاق  بسيار 
مصرف  به  را  هنگفتي  بودجه هاي  سازمان ها  و 
جلب  را  بين المللي  رسانه هاي  توجه  تا  مي رسانند 
اتفاق  كمتر  بسيار  بگذريم،  كه  هم  اين  از  كنند. 
اين همه  افغانستاني  سياست مدار  يك  كه  افتاده 
مورد توجه رسانه ها قرار بگيرد، خبرساز شود و در 
داشته  العاده  فوق  موفقيت هاي  اين همه  يك سال 
باشد. موقعيتي كه در سال ١٣٩٦ براي عطامحمد 
نور دست داده، موقعيت و جايگاه بي نظيري است. 
و  قاطعيت  صالبت،  با  نور  آقاي  را  موقعيت  اين 
آورده  دست  به  دارد،  كه  اخالقي يی  شجاعت 
اين موقعيت  اكنون آن چه مهم است حفظ  است. 
بتواند  نور  آقاي  اگر  كه  مي گويند  آگاهان  است. 
كند،  حفظ  نيز  آينده  سال  در  را  موقعيت  اين 
تأثيرگذارترين رهبر سياسي افغانستان در انتخابات 

آيندۀ رياست جمهوري خواهد بود.
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تـا يـك روِز ديگـر وارد نـوروز ٩7 می شـويم. نـوروز يكـی 
از قديمی تريـن جشـن های بشـری اسـت؛ جشـنی كـه بـا 
بيـداری طبيعت از خواِب زمسـتانی شـروع می شـود و زمين 
با سـبز شـدن خـود، سـبزينه گی را برای جهــان بـه ارمغان 
مـی آورد؛ اما در افغانسـتان اين روز دشـمناِن بی شـمار دارد. 
در بيسـت سـال اخير، انســان های زيـادی آمدنـد و با نوروز 
دشـمنی كردنـد و بـه دشمنی شـان ادامـه دادند ولـی نوروز، 
ايـن پيـِر تاريـخ، در ميـان دو سـنِگ قضاوت گـراِن مخالف و 
موافـق قـرار گرفتـه و هنـوز معلـوم نيسـت كه ايـن اختالف 
بـر سـِر حالل و حـرام بودن آن، تـا چه زمانی ادامـه می يابد. 
در افغانسـتان در حالـی برخی هـا در برابـر نـوروز قـد علـم 
می كننــد كه برگزاری جشـِن نـوروز و سـتايش از آن، برای 
پاسـداری از فرهنـِگ بـزرِگ ايـن سـرزمين و حـوزۀ بـزرگ 
تمدنِی آن اسـت و در واقع مردم افغانسـتان با گرامی داشـت 
نمايـش  بـه  را  خويـش  تاريخـِی  آگاهـِی  و  خـرد  آن،  از 
می گذارنـد؛ خـردی كـه امـروزه جهــان را درنورديـده و در 
نتيجـه، ايـن جشـِن طبيعـت را بـه يـك جشـِن بين المللـی 
و جهانـی تبديـل كـرده اسـت. چنيـن افتخـاری را نبايـد به 
سـخره گرفـت و مقدس تريـن ارزش هـا را در برابـر آن بـه 

عنـوان يـك ابـزار به كار بسـت.
دشـمنی بـا نـوروز در افغانسـتان جنبـۀ سياسـی ـ هويتـی 
نيـز دارد و بـرای تحقـِق ايـن هـدف، دشـمنان و مخالفـان 
در بيـرون از جغرافيـای فرهنگـی نوروز، بـه تحريف احاديث 
و معانـِی آن می پردازنـد و حتـا بـه حضـرت پيامبـر اكـرم 
)ص( تهمـت می زننـد كه او مخالـِف نوروز بوده اسـت. آن ها 
به   زيركـی ايـن تحريفـات و جعل كاری هـا را بـه مدرسـه های 
دينـِی داخـِل كشـور تزريق می كنند و متأسـفانه بسـياری از 
طـالب علـوم دينی به سـاده گی پذيـراِی اين متـوِن مغرضانه 

می شـوند. 
دو  كوتـاِه  تاريخچـۀ  افغانسـتان  در  نوروزسـتيزی  اگرچـه   
دهه يـی دارد؛ امـا بـه گفتـۀ محققـان، دشـمنی بـا نـوروز 
در جهـاِن اسـالم ريشـه يی بـه درازاِی سـه قـرن يافتـه و 
ايـن  بـا  اسـت.  شـده  متأثـر  آن  از  به تازه گـی  افغانسـتان 
حسـاب، سـتيز بـا نـوروز در سـده های نخسـتين و ميانـۀ 
اسـالم وجـود نداشـته و صرفـاً برخـی از فقيهاِن اسـالمی در 
سـده های اخير، برداشـِت خودشـان از يك حديِث شـريف را 
در مسـيِر دشـمنی با نـوروز قرار داده انـد. اما تمـاِم مخالفان 
بـا نـوروز ايـن را بايـد بداننـد كـه ايـن جشـن نه تنهـا يـك 
ميـراث معنـوِی به جامانـده از گذشـته گان اسـت؛ بـل يـك 
گنجينـه و سـرمايۀ ارزشـمند طبيعـی و بشـری اسـت كـه 
نزديـك  يك ديگـر  بـه  را  نـوروز  تمدنـی  حـوزۀ  ملت هـای 
می سـازد و روحيـۀ همگرايـی و همكاری را ميـان دولت های 

ايـن حـوزه به ميــان مـی آورد.
 نـوروز يـك بسـتر مشـترك بـرای افغانسـتان و كشـورهای  
در  كـه  را  اختالفاتـی  تـا  اسـت  نـوروز  تمدنـِی  حـوزۀ 
گذشـته  ميـان ايـن دولت هـا وجـود داشـته، كاهـش دهنـد 
و دولت مـرداِن ايـن حـوزه گام هايـی را در زمينـۀ افزايـش 
روحيـۀ همگرايـی و نزديكـی روابـط ميـان كشورهای شـان 
بردارنـد. بنابرايـن نـوروز جدا از مسـايل فرهنگـی و طبيعی، 
از منظـر سياسـی نيـز اهميِت قابـل توجهی برای افغانسـتان 

دارد كـه بايـد بـه آن توجـه شـود. 
كسـانی كـه در افغانسـتان در هفـده  سـاِل پسـين به شـدت 
فعـال شـده اند و مخالفـت بـا نـوروز را بـه عنوان يـك داعيۀ 
اسـالمی بـه پيـش می برنـد و تجليـل از نـوروز را »حـرام« 
می خواننـد، ناآگاهانـه در خدمـِت سياسـِت بيگانه هـا قـرار 
گرفته انـد و سـاده انگارانه تيشـه بـه ريشـۀ تمـدن و هويـِت 
خـود می زننـد. بـا همـۀ ايـن حرف هـا، اسـتدالل های تمـاِم 
مخالفـان و دشـمناِن نـوروز، نتوانسـته و نمی توانـد مانعـی 
در برابـِر ايـن جشـن و رسـتاخيز طبيعت باشـد؛ زيـرا نوروز 
سـال  هـر  می كشـد،  سـر  صبـح  هـر  كـه  آفتـاب  به سـاِن 
می رسـد و مـردم نيـز ذاتـاً و فطرتـاً از آن به گرمی اسـتقبال 
می كننـد. يقيـن داريـم به هـر پيمانه يـی كـه مخالفت ها در 
برابـِر نـوروز شـدت يابـد، به همـان پيمانـه مردم نسـبت به 
ايـن مسـأله كنجكاو شـده و در اين مورد بيشـتر می خوانند، 
ايـن جشـِن  بـه  بيشـتر  نتيجـه،  در  و  می فهمنـد  بيشــتر 

می گردنـد. عالقه منـد  و  دلبسـته  خوش آييـن 

نـوروز و اهمیِت آن 

بـرای افغـانستان

٩٦؛  در     سال  نور        
بین المللي تا شهرت  از محبوبیت ملي 

عبدالشهيد ثاقب
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ــی و ملكــی  ــات نظام ــق تلف ــار دقي حكومــت آم
و  سياســيون  از  برخــی  می كنــد.  پنهــان  را 
ــد  ــاور دارن مقا م هــای ارشــد حكومــت پيشــين ب
كــه حكومــت وحــدت ملــی از ارايــۀ آمــار دقيــق 
ــد.  ــری می كن ــور جلوگي ــان كش ــات نظامي تلف

ــين  ــت پيش ــۀ حكوم ــر داخل ــر داودزی وزي عم
ــك نشســتی كــه از طــرف  ــۀ گذشــته در ي هفت
بــود، گفــت:  »وفــاق ملــی« برگــزار شــده 
حكومــت از ارايــه دقيــق تلفــات نظامــی و ملكــی 
جلوگيــری می كنــد. او گفــت كــه روزانــه بيــش 
از ١۰۰ تــن نيروهــای امنيتــی و ١۰۰ تــن از 
افــراد ملكــی و هم چنــان بــا مخالفــان حكومــت 
ــته  ــور كش ــن در كش ــد ت ــه ص ــه س ــك ب نزدي
ــا ســخنان  ــت ب ــم حكوم ــا آنه ــا ب ــوند، ام می ش
ــرار  ــخر ق ــورد تمس ــردم را م ــه م ــوام فريبان ع

می دهــد.
در يــك هفتــۀ گذشــته بــه اســاس گزارش هــای 
ــان  ــن از نظامي ــه ٣۰ ت ــك ب ــده نزدي ــد ش تأيي
دركميــن   مختلــف  واليت هــای  در  كشــور 
در  شــده اند.  كشــته  طالبــان  گروه هــای 
ــراه  ــت ف ــان در والي ــروه طالب ــن گ ــك كمي ي
هفتۀپيــش كمتــر از ١۸ تــن نيروهــای امنيتــی 
ــاص را  ــه خ ــان قطع ــه نظامي ــدند ك ــته ش كش

نيــز شــامل می شــد.
منابــع نزديــك بــه وزارت دفــاع كشــور می گويند 
كــه بــه علــت بررســی  ايــن اتفــاق شــريف يفتلی 
رييــس ســتاد مشــرك ارتــش و هم چنــان، 
ــه  ــات  خــاص ب ــول اردوی علمي ــس اركان ق ريي

ــد.   ــفر كرده ان ــراه س ــت ف والي
ــه بيــش از  ــی كــه گــروه طالبــان ب ايــن در حال
ــد  ــت دارن ٤۰ درصــد خــاك افغانســتان حاكمي
ــديد  ــكل ش ــه ش ــی ب ــای امنيت ــا نيروه ــا ب ي
درگيــر جنــگ هســتند. در پهلــوی طالبــان 
ــالش  ــز در ت ــش ني ــروه داع ــر گ ــال حاض در ح
ــت.  ــتان اس ــی در افغانس ــز آموزش ــاد مراك ايج
اخيريــن نــوار تصويــری كــه از طــرف ايــن 
گــروه در رســانه  های اجتماعــی بارگــزاری شــده 
اســت، رييــس بخــش خراســان گــروه داعــش از 
اعضــای ايــن گــروه از ســوريه و عــراق خواســته 
بــه افغانســتان )شــاخه خراســان( هجــرت كننــد.

ــر  ــز از بدت ــكا ني ــاع امري ــا وزارت دف ــون ي پنتاگ
شــدن اوضــاع امنيتــی افغانســتان در ســال 
۲۰١۸ خبــر داده اســت. نيروهــای امريكايــی 
ــه  ــد كــه ب ــاه پيــش اعــالم كردن ــل در م در كاب
ــه  ــت از ســفارت آن كشــور ك ــود امني ــل نب دلي
ــی  ــی بين الملل ــدان هواي ــری مي در يك كيلومت
ــد.  ــرواز می كنن ــر پ ــرار دارد باهليكوپت ــل ق كاب
ــۀ  ــر مترقب ــفر غي ــس از س ــال، پ ــن ح در همي
جميــز متيــس وزيــر دفــاع ايــاالت متحــدۀ 
امريــكا بــه كابل، جنــرال جــان نكلســون فرماندۀ 

عمومــی نظاميــان ناتــو در افغانســتان گفتــه كــه 
بــرای جلوگيــری از ناامنــی و ســركوب طالبــان، 
ــتان را از ١٩۰۲۲  ــژۀ افغانس ــۀ وي ــان قطع نظامي
ــا ســال ۲۰۲۰ افزايــش  ــه ٣٣۸٩٦ تــن  ت تــن ب
می دهنــد. ايــن در   حالــی اســت كــه بــه اســاس 
ــات  ــن تلف ــده ميان گي ــد ناش ــای تأيي گزارش ه
نظاميــان كشــور روزانــه بيــش از ١۰۰ تــن گفتــه 
ــه بيــش از  ــراد ملكــی ب ــا اف ــه ب شــده اســت ك
دوصــد تــن در روز می رســد. پيــش از ايــن 
ــا(  ــد )يونام ــل متح ــازمان مل ــت س ــر معاون دفت
در افغانســتان از افزايــش تلفــات ملكــی نگرانــی 

ــود.  جــدی را خــود را اعــالم كــرده ب
ماه هــای  در  كــه  گزارشــی  يــك  در  يونامــا 
ــد  ــش از ۲۰درص ــه بي ــرد گفت ــر ك ــته نش گذش
ــراد ملكــی توســط نيروهــای امنيتــی  تلفــات اف
– دفاعــی افغانســتان صــورت گرفتــه اســت. در 
ــای  ــه نيروه ــد آن ب ــا دو درص ــه تنه ــی ك حال
ــه رهبــری امريــكا در افغانســتان مربــوط  ناتــو ب
ايــن  بــا تمــام  امــا  دانســته شــده اســت. 
نگرانی هــا حكومــت وحــدت ملــی تمــام انــرژی 
خــود را روی »كــش و قوس هــای« داخلــی 
ــی  ــرف غن ــد اش ــت. محم ــته اس ــوف داش معط
ــاه جــاری  ــی در م رييــس حكومــت وحــدت مل
كــه از يــك قطعــه خــاص نيروهــای امنيــت ملی 
ديــدار می كــرد، گفــت كــه توجــه بــه شــهيدها 
و زخمی هــای نيروهــای امنيتــی از اولويت هــای 
حكومــت اســت، امــا بيشــتر آگاهــان بــاور دارنــد 
نيروهــای  بازماند ه هــای  بــه  حكومــت  كــه 

ــدارد. ــی ن ــه خاص ــی توج امنيت
ــدۀ  ــاالت متح ــرمفتش اي ــاد س ــا نه ــيگار ي  س
ــاز ســازی افغانســتان، در ســال  ــرای ب ــكا ب امري
گذشــتۀ ميــالدی گــزارش را منتشــر كــرد كــه 
در آن  آمــده بــود كــه بيوه هــای نيروهــای 
امنيتــی – دفاعــی افغانســتان در زمــان مراجعــه 
در  شوهرانشــان  پول»وثيقــه«  گرفتــن  بــه 
ــی  ــتفادۀ جنس ــورد سواس ــی م ــای دولت نهاده
ــن  ــور اي ــاع كش ــا وزارت دف ــد. ام ــرار می گيرن ق

ــرد.  ــدت رد ك ــه ش ــوع را ب موض
ــو  ــای نات ــالۀ نيروه ــای ١7 س ــام تالش ه ــا تم ب
بــه رهبــری ايــاالت متحــدۀ امريــكا و نيروهــای 
ــر طالبــان  امنيتــی – دفاعــی افغانســتان در براب
ــترش  ــال گس ــور در ح ــی در كش ــوز بی امن هن
ــی  ــرف غن ــد اش ــاری محم ــاه ج ــت. در م اس
رييــس حكومــت وحــدت ملــی در نشســت 
ــنۀ  ــنهادهای بی پيش ــل پيش ــح كاب ــۀ صل پروس
را بــرای گفت وگوهــای صلــح بــرای طالبــان 
ــن  ــه اي ــان ب ــا هنــوز گــروه طالب ــه كــرد، ام اراي
پيشــنهاد ها جــواب رســمی ارايــه نكرده انــد.

تلفات  آمار  حکومت 
می کند پنهان  را  نظامیان 

شــماری از اعضــای مجلــس نماينــده گان می گوينــد كــه تاريــخ برگــزاری انتخابــات از ســوی كميســيون انتخابــات هــر 
روز بــه عقــب مــی رود و »ايــن قابــل قبــول« نيســت.

ــف  ــد مخال ــد كردن ــان تأكي ــد هم چن ــت می كردن ــاق صحب ــن ات ــروز دوشــنبۀ، ۲۸ حــول اي ــه در جلســۀ دي ــان ك آن
»تعويــق« برگــزاری انتخابــات پارلمانــی و شــورای ولســوالی از تاريــخ كــه قبــاًل اعــالم شــده بــود، قابــل قبــول نيســت.

اعضــای مجلــس هم چنــان گفتنــد كــه حكومــت وحــدت ملــی بــرای ســركوب داعــش در واليــت ننگرهــار بــه »انــدازۀ 
كافــی« تــالش نكــرده اســت.
انتخاباِت به موقع و شفاف

عبدالــرووف ابراهيمــی، رييــس مجلــس نماينــده گان گفــت: تاريــخ برگــزاری انتخابــات هــر روز بــه عقــب مــی رود، ايــن 
قابــل قبــول نيســت، فقــط در يــك مــورد و آن هــم كــه بــرای شــفافيت انتخابــات باشــد تــا ايــن رونــد بــرای حــل 

مشــكالت در كشــور راه حــل باشــد«.
آقــای ابراهيمــی می افزايــد كــه انتخابــات يــك رونــد ملــی اســت و مجلــس نماينــده گان بــه برگــزاری انتخابــات شــفاف 

همــواره تأكيــد كــرده و می كنــد.
رييــس مجلــس نماينــده گان می گويــد كــه كميتــۀ روســای ايــن مجلــس تصميــم می گيــرد تــا اعضــای كميســيون 
ــورد  ــا در م ــد ت ــرا بخوان ــس، ف ــن مجل ــو اي ــال ن ــس از س ــی از نشســت های پ ــرای پاســخ گويی در يك ــات را ب انتخاب

ــد. ــزارش دهن ــس گ ــه مجل ــات ب ــزاری انتخاب ــرای برگ ــا ب آماده گی ه
در هميــن حــال، غــالم حســين ناصــری، عضــو ديگــر مجلــس نماينــده گان می گويــد كــه تعويــق برگــزاری انتخابــات 
از ١٦ ســرطان بــه ۲٩ مــاه ميــزان ســال آينــدۀ خورشــيدی بــه معانــی آن اســت كــه حكومــت اراده يــی بــرای برگــزاری 

ــدارد. انتخابات ن
آقــای ناصــری اظهــار داشــت: »مــردم اكثــر واليت هــا سردســير در اواخــر مــاه ميــزان بــه داليــل ســردی هــوا، كوتــاه 
بــودن روزهــا و دور بــودن فاصله هــای مراكــز رأی دهــی، نمی تواننــد بــه پــای صندوق هــای رأی برونــد، امــا كميســيون 

انتخابــات بــه ايــن محدوديت هــا توجــه نكــرده اســت«.
بــه گفتــۀ او: اگــر زمــان برگــزاری انتخابــات بــه تعويــق می افتــد هــم بايــد در اول مــاه ميــزان برگــزار شــود و حتمــاً بايد 

برگــزار شــود، در غيــر آن، حكومــت مشــروعيت نيم بنــد خــود را نيز از دســت خواهــد داد.
ايــن گفته هــای در حالــی مطــرح می گــردد كــه اخيــراً كميســيون انتخابــات از تعويــق احتمالــی ســه ماهــۀ برگــزاری 
انتخابــات پارلمانــی و شــوراهای ولســوالی خبــر داده اســت. از ســوی هــم، برخــی نماينــده گان از چگونه گــی اســتخدام 

كارمنــدان ســاحه يی كميســيون انتخابــات انتقــاد دارنــد.
ــت  ــزاری رقاب ــدون برگ ــراً ب ــوده و اكث ــر شــفاف ب ــات غي ــدان انتخاب ــی جــذب كارمن ــان، امتحــان رقابت ــۀ آن ــه گفت ب

ــد. اســتخدام شــده ان
بــه گفتــۀ برخــی از اعضــای مجلــس: كميســيون انتخابــات در اســتخدام كارمنــدان ســاحه يی، حــق مســلم بســياری از 

داوطلبــان را ضايــع كــرده اســت.
رييــس مجلــس نماينــده گان نيــز گفــت كــه اســتخدام كارمنــد بــدون در نظرداشــت مشــاركت داوطلبــان جفــا در حق 
داوطلبــان و در واقــع، »كم بينــی« نســبت بــه قانــون اساســی اســت؛ زيــرا در قانــون اساســی بــر اصــل مشــاركت تأكيــد 

ــده است. ش
ايــن در حالــی اســت كــه پيــش از ايــن اعضــای كميســيون انتخابــات از دخالــت زورمنــدان محلــی در رونــد اســتخدام 

كارمنــدان ايــن نهــاد انتقــاد كــرده انــد.
داعش در حال پيش روی

ــا ايــن، ظاهــر قديــر، نماينــدۀ مــردِم ننگرهــار در پارلمــان در نشســت ديــروز اعــالم كــرد كــه حكومــت  همزمــان ب
ــدازۀ كافــی تــالش نكــرده اســت. ــه ان ــرای ســركوب داعــش در ايــن واليــت ب وحــدت ملــی ب

آقــای قديــر می گويــد كــه گــروه تروريســتی داعــش در حــال گســترش فعاليت هايــش در واليــت ننگرهــار ايــن واليــت 
ست. ا

او در ادامــه افــزود كــه مــردِم ننگرهــار از فســاد و ناامنــی در ايــن واليــت بــه ســتوه آمــده اســت. ظاهــر قديــر اظهــار 
داشــت: »سياســت مداران داخلــی در حالــی بــرای مــردم شــرق كشــور دسيسه ســازی می كننــد كــه مــردم از ســوی 

داعــش، نيروهــای خارجــی و مخالفــان مســلح كشــته می شــوند.
ــان گــروه تروريســتی »لشــكر اســالم پاكســتان« و گــروه  ــار داشــت: جنگجوي ــردم در مجلــس اظه ــدۀ م ــن نماين اي

ــت. ــش داده اس ــان را افزاي ــينواری فعاليت های ش ــن و ش ــوالی های اچي ــش در ولس ــتی داع تروريس
ظاهــر قديــر در بخــش از ســخنانش می گويــد: »مــا از طالبــان می خواهيــم تــا بــه رونــد صلــح بپيوندنــد، زيــرا جامعــۀ 

جهانــی بــه قربانــی مــردم افغانســتان احتــرام نمی گذارنــد«.
در ســوی ديگــر، عطــااهلل خوگيانــی، ســخنگوی والــی ننگرهــار بــه رســانه ها گفتــه اســت كــه »تالش هــای زيــادی« 
ــروه تروريســتی  ــن گ ــا اي ــارزه ب ــی در مب ــای امنيت ــه و نيروه ــت صــورت گرفت ــن والي ــرای ســركوب داعــش در اي ب

دســتاوردهای بســياری داشــته انــد.
ايــن در حالــی اســت كــه پيــش از ايــن نيــز برخــی از نماينــده گان پارلمــان ادعــا كــرده بودنــد كــه »دســت های پنهان« 

در حكومــت وحــدت ملــی از گــروه تروريســتی داعــش در افغانســتان حمايــت می كند.

اعضای مجلس نماینده گان:

تأخیر در برگزاری انتخابات قابل قبول نیست

ابوبکر صدیق

روح اهلل بهزاد
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اجـازه بدهيـد كه جشـن بـزرگ نـوروز را به شـما مبارك باد 
بگويـم. هرچنـد، در كشـورما - در ايـن روزگار- اين جشـن 
يـك روز برگـذار می شـود، مگـر در گذشـته ها چنيـن نبود. 
و  هفتـه  دو  به روايتـی  نـوروز،  جشـن  كـه  معنـی  بديـن 
به روايتـی ديگـر، تـا پايـان فروردين مـاه، دنبالـه می يافـت. 
حّتـا در عهـد بابريـان هنـد نيـز، همين شـيوه برقـرار بـود؛ 
چنان كـه گل بـدن بيگـم - دختـر ظهيرالّديـن محمـد بابر- 
در كتـاب همايون نامـه اش می نويسـد: »بعـد از نـوروز، هفده 
روز همايونـی می كردنـد و لباس هـای سـبز می پوشـيدند و 
قريـب سـی چهـل دختر را حكم می شـدكه لباس های سـبز 

بپوشـند و بركوه                          هـا برآينـد...«

به هـر صـورت، می خواهم سـخن را در بارۀ جشـن نـوروز، با 
چنـد بيـت شـورانگيز و آهنگين قاآنی شـيرازی، آغـاز كنم. 

می گويد: قاآنـی 
ز هـر كـرانه مست ها، پياله ها به دست ها

ز مغز مـی  پرست ها، فگنده مـی  خمارها
ز ريزش سحــاب ها، در آب هـا َحباب هـا
چو جـوی نقـره  آب ها، روان در آب شار ها
فـراز ســرو بوستان، نشسته اند قـمـريان
چـو مقـريان نغزخوان، به زمـردين َمنارها
فگـنده اند غلغــله، دوصــد هـزار يك دله
به شاخ گل پی گلـــــه، ز رنج انتـظارهـا
درخــت هــا بارور، چــو اشــتران باربر

همی  زپشت يك دگر، كشيده صف قطارها...

به بـاور مـن، جشـن نـوروز، بيـش  از آن كـه يـك روی داد 
و  نشـاط انگيز  و  مراسـم خوش آينـد  يـك  باشـد،  تقويمـی 
بسـيار كهـن فرهنگـی اسـت. از ديـدگاه جامعه شناسـيك، 
را،  مردمـان  يـا  مـردم،  كـه  انـد  مراسـم هاپديده هايی 
باهم ديگـر پيونـد می دهنـد و در ميان شـان، هم بسـته گی و 

می آفريننـد. يك رنگـی 
مـردم  و  داشته باشـد  محلـی  رنـگ  می توانـد  مراسـم، 
باشـد  بزرگ تـر  می توانـد  سـازد؛  هم بسـته  را  محـل  يـك 
و مردمـان يـك  كشـور را به هم ديگـر پيونـد بدهـد و نيـز، 
كـه  باشـد  فراگيـر  و  گسـترده  چنـان  می توانـد  مراسـم 
ميـان باشـنده گان منطقـۀ بزرگـی از جهـان، رابطـه و پيوند 
ايجـاد كنـد. جشـن نـوروز، مراسـمی اسـت از همين گونـه 
كـه می توانـد مردمـان كشـورما را، بـا مردمـان ازبيكسـتان، 
پاكسـتان،  ايـران،  آذربايجـان،  تركمنسـتان،  تاجيكسـتان، 

هنـد، تركيـه و - حّتـا  بنگله ديـش، نزديـك سـازد و گـره 
. ند بز

گاه گاهـی، از مـن می پرسـند كه جشـن نـوروز از چی  زمانی 
پاسـخی  هيـچ كسـی  پرسـش،  به ايـن  اسـت.  آغـاز شـده 
گذشـته ها  زيـرا،  داد؛  نمی توانـد  همه گان پذيـر  و  دقيـق 
دوردسـت  تاريكی هـای  در  فرخنـده،  جشـن  ايـن  آغـاز  و 
زمـان ناپيـدا و ناپديـد شده اسـت. از هميـن رو، دانـش وران 
روی  از  نيـز،  گذشـته  سـده های  در  مـا،  سخن سـرايان  و 
ناگزيری، به اسـطوره ها روی آورده بودند و پاسـخ اين پرسـش 
را -كـه آغـاز جشـن نـوروز، كـی و در كجـا بوده اسـت- از 
از  می شـود  ميـان،  ايـن  در  كشـيده اند.  بـرون  اسـطوره ها 
ابولفضـل بلعمـی، ابوريحـان بيرونـی، عبدالحـی گرديـزی، 
عمـر خّيـام و فرزانـۀ طـوس - فردوسـی بـزرگ - نـام  بـرد. 
ايـن چهره هـای درخشـان فرهنـگ مـا، همه گـی و هم صدا، 
جمشـيد فره منـده- فرمـان روای  پيش دادی  بلـخ- را، آغازگر 
جشـن نـوروز شـناخته اند؛ هرچنـد روايت هـای انـان از ايـن 

روی داد، تـا اندازه يـی، از هم ديگـر فـرق دارنـد.
از آن جـا كـه اسـطوره ها خـود، بی زمـان - وگاهـی هـم- 
آغازگـر  و  آغـاز  يك بارديگـر،  هميـن رو،  از  انـد،  بی مـكان 
جشـن نـوروز، در تاريكـی و غبـار زمـان، گـم می شـوند و 
ناپديـد می گردنـد و مـا، بازهـم، به ايـن پرسـش كـه جشـن 
نـوروز از چـی زمانـی آغـاز شـده اسـت، پاسـخی پذيرفتنی 

نمی يابيـم.

بـا اين همـه، از روی نبشـته ها و بازمانده هـای كهنـی كـه در 
دسـت داريـم، می دانيـم كـه - در دوره هـای پس از اسـالم- 
شـاهان سـامانی  در ميـان رودان، شـاهان غزنونـی در غزنـه، 
قبتياِن  مصر در سـرزمين فراعنه، خلفای عباسـی در بغداد، 
سـالطين عثمانـی در تركيـه، تيموريـان هـرات در هـری و 
باربريـان هنـد در دهلی، جشـن نـوروز  را، با شـكوه و جالل 

بسـيار، برگـذار می كردند.
يـك نكتـۀ دل انگيـز ايـن اسـت كـه از سـخن وران عـرب 
ايـن   برجامانده انـد.  نـوروز،  در سـتايش  نيـز، سـروده هايی 
سـخن پردازان عـرب، در ايـن سـرده های شـان، جمله هـا، 
تركيب هـا و واژه هـای پارسـی نيـز بـه كار برده انـد. از جمله، 
امين الّرشـيد-  و  الّرشـيد  هـارون  دربـار  شـاعر   - ابونـواس 
پارسـی  به زبـان  يك سـره،  را،  بهاريه يـی  تـا  كوشيده اسـت 

بپـردازد:
به حـرمت نوبهاری، و گنگ رفتاری
و وثبه كوبكاری، و شمس شهرياری
و اَبسال و هاری، و حـر ايران شاری

بده به من باری...

ايـن نكتـه نيز در خـور يادآوری اسـت كه آرياييان باسـتان، 
كـه   - مهـرگان  و  سـده  و  نـوروز  جشـن های  از  گذشـته 
جشـن های بـزرگ بودنـد- جشـن های ديگری نيز داشـتند.

آرياييـان باسـتان، سـال را بـه دوازده ماه و هر ماه را به  سـی 
روز، بخش بنـدی كـرده بودنـد. هرمـاه، نامـی داشـت؛ اّمـا، 
سـی روز هرمـاه - ماننـد امروز- شـماره گذاری نشـده بودند 
و هـر روز مـاه نيـز، بـه نامی ياد می شـد: روز نخسـت ماه را، 
اورمـزد روز، روز دوم را بهمـن روز، روز سـوم را اردی بهشـت 
روز، روزچـارم را، شـهريور روز می گفتنـد تـا پايـان. آخريـن 
روز مـاه، انـارام نـام داشـت كـه فـروغ و روشـنايی بی پايـان 

می دهد. معنـی 
در ميـان نام هـای روزهـا، نام هـای ماه هـا نيـز بودنـد. همين  
كـه نـام  مـاه بـا نـام روز برابـر می شـد، آن روز را نيز جشـن 
می گرفتنـد؛ چنان كـه جشـن شـهريورگان، بـه روز چهـارم 
شـهريورماه بـود و جشـن آبـان گان، بـه روز دهم آبـان ماه و 

جشـن آذرگان، بـه روز نهـم آذرمـاه و ديگر.

در آغـاز ورود اسـالم در حـوزۀ فرهنگی مـا، جشـن نـوروز 
- كـم و بيـش- بـا انـكار و اكـراه روبـه رو شـد و برخـی از 
كسـان، ايـن روی داد خجسـته و دل انگيز را، جشـن گبركان 
گفتنـد؛ اّمـا مردمـان ايـن حـوزه، راه خودشـان را رفتنـد و 
نـوروز را پيوسـته گرامـی  داشـتند و - چنان كـه گفته آمـد- 
پسـان ترها، جشـن نـوروز، از سـوی تازيـان و نيـز از سـوی 

دارالخالفـۀ بغـداد، پذيرفتـه شـد و گرامـی گرديـد.
يـك نكتـۀ نغـز، ايـن اسـت كه بـرای مشـروعيت بخشـيدن 
به جشـن نـوروز، روايت هـای اسـالمی نيـز پديـد آمدنـد. از 

جملـه، روايـت شـد كه:
روزی كـه خلقـت جهـان پايـان يافـت، نـوروز   -

؛ د بـو
روزی كه آدم آفريده  شد، روز نوروز بود؛  -

روزی كه به موسی وحی آمد،  روز نوروز بود؛  -
روزی كه عيسـی بـه پيام بری برگزيده شـد، روز   -

بـود؛ نـوروز 
روزی كـه سـليمان انگشـتر پـرآوازه اش را - كه   -

بـود؛  نـوروز  روز  بازيافـت،  بـود-  كـرده  گـم 
و سـرانجام، روزی كـه خليفۀ چهـارم به خالفت   -

بـود. نـوروز  روز  رسـيد، 
و از اين گونه روايت ها، چندتای ديگر نيز خوانده ام.

اكنـون، اجـازه بدهيـد كه بيايـم بر سـرنوروز، در كابلسـتان 
خودمان:

جشـن نـوروز در كابـل، در گذشـته ها، در چنديـن  جـای 
می شـد: برگـذار 

يكـی در دامنـۀ تپـۀ سياه سـنگ، در جنوب تپۀ   -
؛ ن نجـا مر

ديگر، در منطقۀ خيرخانه؛  -
در  كابـل،  باالحصـار  جنوب غـرب  در  ديگـر،   -
دارد؛ خرابـات  كوچـۀ  بـه  راه   كـه  تپه يـی  دامنـۀ 

ديگر، در دامنۀ كوه سخی؛  -
و ديگر، در باغ بابر.  -

شـاد روان داكتـر جاويـد، در جايـی می نويسـد: پيـش از آن 
كـه پيكـر ظهيرالديـن محمـد بابـر را بـه كابل بياورنـد و در 
بـاغ بابـر بـه خـاك بسـپارند، اين بـاغ، بـاغ نـوروزی ناميده  

می شـد.

جالـب  اين اسـت كـه برخـی از ايـن جاهايی كه يـاد كردم، 
داشـته اند.  پيونـد  بودايـی،  و  مهرپرسـتی  آيين هـای  بـا 
از جملـه، گفتـه  می شـود كـه واژۀ خيرخانـه - در اصـل- 
خورخانـه، يعنـی خانۀ خورشـيد يا جای گاه مهر، بوده اسـت. 
اين گفتـه، زمانـی قـوت گرفت كـه در سـال ١٩٣٤ ميالدی، 
هاكـن - باستان شـناس فرانسـه يی- يـك پيكـرۀ مرمريـن 
سـوريا را كه سـر نداشـت، از ايـن بخش كابـل، از زير خاك 

آورد. برون 
ايـن سـوريای هنـدی، همـان مهـر يـا ميترايـی اسـت، كـه 
آرياييـان پيـش از زردشـت، او را می پرسـتيدند. سـوريا يـا 

ميتـرا، خـدای خورشـيد بود. 
سـی سـال پس تـر، در دهـۀ شـصت ميـالدی، يـك سـرباز 
شـوروی - بـه گونۀ تصادفی - يك سـر مرمريـن را از منطقۀ 
خيرخانـه پيـدا كرد. همين كه اين سـر مرمريـن را به پيكرۀ 
سـوريا نصب كردند، روشـن شـد كه اين سـر مرمرين، سـر 
ميتـرا - خدای خورشـيد- اسـت. برهميـن بنيـاد، به نظر می 

رسـد كـه در اين بخـش كابل، يـك پرسـتش گاه ميترايی يا 
مهرپرسـتی، وجـود داشـته بود و شـايد هم، هميـن اكنون، 
بازمانده هـای ايـن پرسـتش گاه، در زيـر خانه هـای تـازه بنـا 

باشند. شـده مدفون 

در هم سـايه گی تپـۀ سياه سـنگ، يعنـی در تپـۀ مرنجـان، 
نيـز بازمانـده هايی از يـك معبـد بودايی، به دسـت آمده اند. 
واژۀ  ماننـد   - نيـز  مرنجـان  واژۀ  كـه  می رسـد  به نظـر 

آسـه مايی- يـك واژۀ هنـدی باشـد.

گفتـه می شـود كـه واژۀ خرابـات، در اصـل، خورابـه بـوده 
اسـت. ايـن واژۀ خورابـه، از دو جـزو، يعنـی از خـور و آبـه 
سـاخته شده اسـت كه جای خورشـيد يـا پرسـتش گاه مهر، 

معنـی می دهـد. 
    واژۀ آبـه، پس ونـدی اسـت كه جای يا محل را می رسـاند 
و ايـن پس ونـد را، در واژۀ هـای شـورابه، گرمابـه، سـردابه و 

ماننـد اين هـا، می توانيـم يافت.
بـا گذشـت زمـان، به نظـر می رسـد كـه خورابه شـده اسـت 

خرابـه و سـپس هـم، آن را جمـع بسـته اند خرابـات!

نزديـك  ايـن محـل - در  از  اين گذشـته، كمـی دورتـر  از 
پنجۀ شـاه - نيـز، در هميـن اواخـر، يـك معبد بودايـی پيدا 

است. شـده 

دوسـتانی از مـن می پرسـند كـه چـرا واژۀ مهـراب را با های 
هـوز مـی نويسـم. در اين بـاره، بايدم گفـت كـه واژۀ مهراب 
يـك واژۀ پارسـی اسـت كـه جـای گاه مهـر را می رسـاند. در 
زبـان تـازی، بـرای مهـراب، واژۀ مقصـوره بـه كار مـی رود؛ 

چنان كـه شـيخ شـيراز می گويـد: 
به مقصوره در، پارسايی مقيم
زبانی دل آويز و قلبی سليم...

از سـوی ديگـر، در برخـی از فرهنـگ هـای زبـان عربی - از 
جملـه در المنجد - واژۀ محراب، از ريشـۀ حرب آمده اسـت 

و جنگ جـو و دل آور معنـی می دهـد.

خـوب من ايـن عـادت را دارم كـه گاه گاهی حاشـيه پردازی 
می كنـم و كتابـی هـم به نـام حاشـيه ها دارم كـه در دهـۀ 
شـصت چـاپ شـده اسـت. اسـتادان ادبّيـات -كـه در ايـن 
جشـن واره حضـور دارنـد- می داننـد كـه ايـن كار را در علم 

بديـع، اسـتطراد می گوينـد و كار چنـدان زشـتی نيسـت.

بر می گردم به اصل مطلب و سخنم را فشرده می سازم:
جشـن نـوروز، يـك مراسـم سـترگ و فرخنـدۀ   -
فرهنگـی اسـت كـه قدمـت چنديـن هـزار سـاله دارد. ايـن 
جشـن، هم چـون ميراثـی ارج اومنـد، از نياكان مـان، به مـا به 
ارث رسـيده اسـت و بايـد ايـن ميـراث ورجاونـد را گرامـی 

بداريـم؛ 
ايـن جشـن فرخنـده، در گسـترۀ فراخـی كـه   -
امـروز چنديـن كشـور را در بـر مـی گيـرد، برگذار می شـود 
و ميليون هـا تـن از شـهروندان اين كشـورها، در اين جشـن 

می كننـد؛ شـركت 
از همين جـا اسـت كـه نهـاد علمـی- فرهنگـی   -
را،  جشـن  ايـن  يونسـكو،  يعنـی  متحـد،  ملـل  سـازمان 

اسـت. شـناخته  جهانـی،  روی داد  يـك  هم چـون 

بـا ايـن همه، شـگفت اين اسـت كـه شـماری از سـياه دالِن 
 - می بيننـد  مـور  چشـم  از  را  جهـان  -كـه  زشـت كردار 
برگذاری اين جشـن سـال مند چنديـن هزار سـاله را، كاری 
اهـرام  از  گريختـه  موميايی هـای  ايـن  می پندارنـد.  حـرام 
تاريـخ، نمی داننـد كـه در نظاميه هـا و مدارس بخـارا و بلخ و 
هـرات و مرو و نيشـاپور و بغداد و شـام و مصـر، هزاران فقيه 
و دانش منـد بودنـد و، در ميـان آنـان، كم تر كسـی را سـراغ 
می تـوان كـرد كـه - ماننـد غّزالـی معـروف- ايـن جشـن و 
جشـن سـّده را نكوهـش كرده باشـد و آن هـا را از محرومات 

و منكرات دانسـته باشـد.
خـوب، باشـد. مـن سـخن خـودم را بـا سـروده يی از قاآنـی 
شـيرازی آغـاز كـردم و، در ايـن دم، می خواهـم  سـخن را با 
بيـت زيبايـی از ملـك الشـعراء - قـاری عبـداهلل -  به پايـان 

نم: برسا
نـو بهــــار آمـد كه از گل باز درگـيرد چمـن
چون مجوس آتش پرستی را ز سر گيرد چمن!

 از التفـات و شـكيبايی شـما، فـراوان شـاكر و سـپاس گزارم. 
شـاد و كام گار باشـيد!

نـوروز در قـدم نخسـت، يكـی از نشانه هايی سـت 
گرديـده  عالمت گـذاری  زمـان  مسـيِر  در  كـه 
مسـايل  از  يكـی  خـود  نيـز  زمـان  مفهـوم  و 
دينـی  و  فلسـفی  رياضـی،  فيزيكـی،  پيچيـدۀ 
بـوده كـه نسـبيت آن از يك سـو، و متن گرايـی 
و ظاهرپرسـتِی گروهی از منسـوبان بـه نهادهای 
دينـی از سـوی ديگر، بـر پيچيده گـِی اين مفهوم 
افـزوده اسـت. در تاريخ مـا، هيچ زمانی بـه اندازۀ 
دو دهـۀ اخيـر، بـر نـوروز نتاخته انـد كـه عناصر، 
علـل و انگيزه هـای ايـن هجـوِم بی امـان، خـود 
نيازمنـِد بحثـی جداگانـه می باشـد كـه آن را بـه 
نخسـتين  امـا  می داريـم.  موكـول  ديگـر  وقتـی 
اشـتباهی كـه مخالفاِن نـوروز مرتكب می شـوند، 
نسـبت دادِن ايـن مناسـبت بـه جمشـيد اسـت؛ 
نام هـای  بـه  گاهـی  كـه  افسـانه يی  شـخصيتی 
اسـت.  شـده  شـناخته  نيـز  »يمـا«  و  »جـم« 
سرچشـمه هايی كـه در ايـن زمينه بر آن اسـتناد 
می شـود، افسانه هايی سـت كـه سـخنورانی چون 
فردوسـی بافتـه و يا دانشـمندانی چـون البيرونی 
نموده انـد.  نقـل  خويـش  دوراِن  مـردم  زبـان  از 
مورخـان را عقيـده بـر آن اسـت كـه جمشـيد 
وجـود خارجی نداشـته و هيچ سنگ نبشـته و اثر 
محسـوس و علمـی، و هيـچ مصـدر تاريخی يـی، 
حكايـت  اسـطوره يی  شـخصيِت  ايـن  وجـود  از 
داشـته  اعتبـار  افسـانه ها  چنيـن  اگـر  نـدارد. 

باشـند، پـس چـرا ايـن سـخن ديگـِر البيرونـی 
را نمی پذيريـم كـه در آثـار باقيـۀ خويـش گفتـه 
اسـت: زمانـی كـه سـليمان عليه السـالم شـوكت 
چهل سـال  از  پـس  را  خويـش  دسـت رفتۀ  از 
روز  ايـن  گفتنـد  مـردم  آورد،  به دسـت  دوبـاره 
جديـد و نـوروز اسـت. مقريزی هـم در »الخطب 
و اآلثـار« خويـش، نـوروز را از يادگارهـای دوران 
در  می دانـد.  عليهماالسـالم  داوود  و  سـليمان 
اين جـا سـخن بـر سـر ضعـف راوی نيسـت؛ بلكه 
سـخن بـر سـر نبـود هيچ گونـه دليلـی مبنـی بر 
نسـبت دادِن نـوروز بـه جمشـيد و يـا كيومرث و 
يـا هـم سـليمان عليه السـالم می باشـد. شـگفت 
در  كـه  مـا  متن گـرای  ظاهری مشـرباِن  اين كـه 
هـر امـر ُخـرد و بزرگـی، بـر سـر صحيـح بـودِن 
اين جـا  پافشـاری می كننـد، در  سـند روايت هـا 
در  و  گذاشـته  كنـار  را  خويـش  معمـوِل  روش 
جهـت اثبـات ادعای شـان، به افسـانه و اسـطوره 
متوسـل می شـوند. پرسشـی كـه مطرح می شـود 
ايـن اسـت كـه: آيـا امـری را می تـوان با اتـكا بر 

اسـطوره تحريـم كـرد؟
اشـتباه ديگـر ايـن گـروه، نسـبت دادِن نـوروز به 
روحانيـان زردشـتِی دوران ساسـانيان اسـت. اين 

درسـت اسـت كـه مغـان و روحانيـان زردشـتی، 
نقـش مهمـی در امر سياسـت و جامعۀ ساسـانی 
داشـته و نوروز خودشـان را باشـكوِه تمام تجليل 
كـرد  فرامـوش  نبايـد  بايـد  ولـی  می كردنـد، 
كـه اسـناد تاريخـی تخـت رسـتم و شوشـيانه و 
بين النهريـن و مصـر و جاهـای ديگـر، بـا صـدای 
از  پيـش  قرن هـا  نـوروز  كـه  می گوينـد  بلنـد 
ساسـانيان وجـود داشـته اسـت. ايـن از يك سـو، 
و از سـوی ديگـر نوروز در دورۀ شـاهان ساسـانی 
تاج پوشـی  روز  آن هـا  زيـرا  بـود،  چيـز ديگـری 
هـر  و  می ناميدنـد  نـوروز  را  خويـش  شـاهاِن 
شـاهی كـه بـر تخـت می نشسـت، تقويـم را از 
تخت نشـينِی خويـش آغـاز می نمـود. بـه عنـوان 
نمونـه: در سـال ١١ هجری كه آغاز شاهنشـاهی 
ميـالدی   ٦٣۲ بـا  برابـر  و  بـود  سـوم  يزدگـرد 
 ١٦ در  را  نـوروز  جشـن  ساسـانی ها  می شـد، 
مـاه جـون و يـا ۲7 مـاه جـوزا يعنـی در آسـتانۀ 
تابسـتان برگـزار كردند. )سـيروس ابراهيـم زاده؛ 
انتشـارات  افسـانه يی.  نـوروز  و  علمـی  نـوروز 
كانـون، الس انجلـس، امريـكا، ١٩٩٩، صفحۀ 5( 
در پادشـاهی خسـرو پرويـز كـه او هـم در زمـان 
پيامبـر اسـالم می زيسـت، ساسـانی ها و موبـدان 
برپـا  قـوس  بـرج  اول  در  را  نـوروز  زردشـتی، 
می كردنـد و مهـرگان را در بـرج جـوزا. تجليل از 
نـوروز در بـرج قـوس، بـرای پنج صـد سـاِل تمام 
در ميـان زردشـتيان ادامـه يافـت. پـس از آمدن 
اسـالم به ايـران، نـوروزی را كـه زردشـتيان برپا 
می شـد،  قـوس  بـرج  بـا  مصـادف  و  می كردنـد 
مـردم »نـوروز مغـان« ناميدنـد؛ يعنـی نـوروزی 
كـه مربـوط بـه روحانيـان زردشـتی می شـود و 
بـا سـاير مـردم ارتباطـی نـدارد. )نـوروز علمـی، 

صفحـۀ ۲٩(
از ساسـانيان بگذريـم. در دوره هـای اشـكانی هم 
نـوروز در اول حمـل تجليـل نمی شـد، چنان كـه 
در منظومـۀ ويـس و راميـِن فخرالديـن گرگانـی 
كـه از نـوروِز دوره هـای اشـكانی حـرف می زنـد، 

چنيـن می خوانيـم: 
كجا آن كه ز گشت روزگاران

در آذرماه بودی نوبهــاران
منم آذر و تو نوروز خـــرم

هر آيينه بود اين هر دو باهم
سر سال و خجسته روز نوروز

جهان پيروز گشت از بخت پيروز
كـه  می آمـد  »آذر«  در  اشـكانی ها  نـوروز  آری، 
آذر عبـارت از همـان بـرج »قـوس« سـال نماِی 

می باشـد.  مـا 
بـه گذشـته های دور نرويـم. زردشـتی های جهان 
تـا هميـن امـروز، نـوروز مذهبـِی خويـش را در 
نـوروز  می كننـد.  تجليـل  ديگـِر سـال  ماه هـای 
بيسـتم  قـرن  آغـاز  در  زردشـتی ها  مذهبـی 
در  بـود.  سـپتمبر  پانزدهـم  بـا  برابـر  ميـالدی، 
بيسـت ودوم  در  ايشـان  نـوروز  قـرن،  آن  پايـان 
اگسـت آمـد، و از سـال ۲۰١۲ ميـالدی تا سـال 
۲۰١5 ميالدی، اين مناسـبت در هژدهم اگسـت 

می شـود.  تجليـل 
زنده گـی  زردشـتی  جمعيتـی  هندوسـتان  در 
می كننـد كه نخسـتين دسـته از آن هـا، يك هزار 
شـده اند.  ُگجـرات  سـاحل  وارد  پيـش  سـال 
اگسـت  بيسـتم  روز  بی.بی.سـی،  وب سـايت 
تلويزيـون  از  نقـل  بـه  ميـالدی،   ۲۰١١ سـال 
فارسـی بی.بی.سـی نگاشـت كـه زردشـتی های 
بمبئـی )در آن شـهر بيشـتر از پنجـاه آتشـكده 
و معبـد زردشـتی وجـود دارد( نـوروز خودشـان 
يزدگـردی   ١٣۸١ سـال  مـرداد   ۲۸ روز  بـه  را 
كـه مطابـق بـا ۲۸ اسـد ١٣٩۰ هجـری شمسـی 
گذشـت،  كـه  سـالی  كردنـد.  برگـزار  می شـود، 
زردشـتی های پاكسـتان، امريـكا و جاهـای ديگِر 
دنيـا نيـز نوروز خويـش را به روز هژدهم اگسـت 
تجليـل كردنـد. جريـدۀ تايمـز آف انديـا گزارش 
و سـكندرآباِد  داد كـه زردشـتی های حيدرآبـاد 
هندوسـتان نيـز نـوروز سـال گذشـته را بـه روز 
شـنبه ١۸ اگسـت و يـا ۲۸ بـرج سـنبله برگـزار 
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يـادآوری شـود كه زردشـتی ها از ده ها مناسـبت 
عمـل  بـه  تجليـل  سـال  امتـداد  در  دينـی 
می آورنـد. اكنـون پرسـش ايـن اسـت كـه اگـر 
تجليـل مـردم مـا از نـوروز، برخاسـته از آييـن 
زردشـتی می باشـد، پـس چـرا از مناسـبت های 
ديگـِر ايـن آييـن در ميـان آنـان خبری نيسـت؟

قبيـل  از  دارنـد  جشـن هايی  زردشـتيان  آری، 
جشـن اسـفندگان، مراسـم نيايشگاه شـاه ورهام، 
ارديبهشـت گان، ُخردادگان، تيـرگان و امثال آن، 
ولـی  اوسـتايی اند؛  ريشـه های  دارای  همـه  كـه 
جشـن نوروز يك بار هم در اوسـتا نيامده اسـت. 
زردشـتی ها در هـر ماهـی از ماه هـای دوازده گانۀ 
تقويـم خويـش، روزی را مقدس دانسـته و آن را 

جشـن می گيرنـد و حتـا در چنيـن حالتـی هـم 
ديـده می شـود كـه جشـن مـاه فرورديـن در روز 
نوزدهـِم ايـن مـاه قـرار گرفته اسـت، نـه در اول 
آن. بـه فـرض تطابـق تقويم زردشـتی بـا هجری 
شمسـی، بازهـم ديـده می شـود كـه اين جشـن 

ماهانـه، نُـزده روز بعـد از نـوروز می آيـد.
زردشـتيان دارای دو تقويم انـد كـه يكـی ريشـۀ 
مذهبـی دارد و ديگـرش همين تقويمی سـت كه 
ملك شـاه سـلجوقی و خيام و خواجـه نظام الملك 
بـه يـادگار گذاشـته اند كـه آن را تقويـم فصلـی 
نامنـد. اگـر جامعـۀ زردشـتی ايران، روز نخسـت 
بـرج حمـل را تجليـل نموده و در خوشـِی سـاير 
بـرادران ايرانی خويش، خود را شـريك می دانند، 
ايـن عمل كـرد را نبايـد رنـگ مذهبـی داد، بلكه 
بايـد آن را هم نوايـی بـا طبيعـت دانسـت، كـه 
طبيعـت بـا فرزنـدان هر ديـن و آييـن، رابطه يی 

يك سـان و برادرانـه داشـته اسـت. 
اسطوره شـناس برجسـتۀ ايرانـی، داكتـر مهـرداد 
بهـار )فرزنـد ملك الشـعراء بهـار( كتابـی دارد به 
نـام »از اسـطوره تـا تاريخ« كـه در آن به صراحت 
بـه  مربـوط  مهـرگان  و  نـوروز  می كنـد:  اعـالم 
زردشـتيان نبـوده اسـت. )نشـر چشـمه، صفحـۀ 

)٣٤7
آمدنـد،  ساسـانيان  كـه  زمانـی  سـخن،  راسـت 
نـوروزی را كـه تمدن هـای دور و نزديـِك مـا آن 
را بـر مبنـای نيازهـای طبيعـی و باران و كشـت 
و زراعـت تعييـن كـرده بودنـد، تغييـر داده و نام 
ماه هـای سـال را بـر مبنـای مفاهيـم زردشـتِی 
خويـش گذاشـتند كـه هـر كـدام دارای مدلولی 
افسـانۀ  و  افسـون  نتيجـه،  در  و  بـود  مذهبـی 
فراوانـی وارد سياسـت و جامعـه و فرهنـِگ ايـن 

حـوزه گرديـد. 
نظامی می گويد:

ز برزين دهقان و افســون زند
برآورده دودی به چـــرخ بلند
همه كارشان شوخی و دلبری

گه افسان گويی، گه افسون گری
جـز افسـون چراغی نيفروختند
جـز افسـانه چيزی نيــاموختند

خبـط و خطـای ديگـری كـه دامـِن مـا را گرفته 
بـه  بلـخ،  »نوبهـار«  معبـد  دادِن  نسـبت  اسـت، 
قابـل  دانشـمندان  حتـا  كـه  اسـت  زردشـتيان 
ايـن  علـت  شـده اند.  خطـا  ايـن  دچـار  قـدری 
برگـردد  نويسـنده گان عـرب  بـه  اشـتباه شـايد 
كـه در اثـر همسايه گی شـان بـا ايـران ساسـانی 
زردشـتی،  آييـن  بـا  كم وبيش شـان  آشـنايی  و 
گمـان كرده انـد كـه گويا معبـد نوبهـار مربوط به 
زردشـتيان بـوده اسـت. آن هايی كه با نوروز سـِر 
جنـگ دارنـد، می گوينـد كسـانی كـه آغاز سـال 
نـو هجـری شمسـی را در مـزار شـريف تجليـل 
می كننـد، در حقيقـت از سـنتی زردشـتی كه در 
آتشـكدۀ نوبهـار بلـخ برگـزار می گرديـد، تجليـل 
حكايـت  »نوبهـار«  آن كـه  حـال  می نماينـد. 
ديگـری داشـته اسـت. تحقيقات جديـدی كه در 
ايـن رابطـه صـورت گرفتـه و نيز شـكل و نقشـۀ 
جهان گـرِد  يادداشـت های  كنـار  در  معبـد  آن 
بلنـدآوازۀ چينايـی كـه هم زمـان با ظهور اسـالم 

وارد بلـخ شـده و چشـم ديد خويـش را بـرای مـا 
می رسـاند  را  نكتـه  ايـن  گذاشـته،  ارمغـان  بـه 
نـه  اسـت  بـوده  بودايـی  معبـدی  نوبهـار،  كـه 

زردشـتی.  آتشـكده يی 
در امتـداد رواج يك هزارسـالۀ آييـن بودايـی در 
سـرزمين مـاـ  همان طـوری كـه زايـران چينی و 
مورخـان محلـی و غربـی نيـز نوشـته اند ـ صدها 
و بلكـه هـزاران معبـد بودايـی در كابـل، بگـرام، 
گلبهـار، غوربند، بلخ، غزنـه، باميان، فرخار، بغالن 
و قنـدز... وجـود داشـته اند كـه با پسـوند »بهار« 
واژه هـای  می شـدند.  شـناخته  »ويهـاره«  يـا  و 
»ويهـار« و »ويهاره« كه آهسته آهسـته به شـكل 
»بهـار« تحريف شـده، بـه معنی »معبـد بودايی« 
از نويسـنده گان عربـی و  آمـده اسـت. گروهـی 
فارسـی چـون نويسـنده »تجارۀالسـلف« و امثال 
ايشـان، »نوبهار« بلخ را آتشـكدۀ زردشـتی تصور 
نموده انـد، در صورتـی كـه نوبهار معبـدی بودايی 
بود كه اسـم اصلـِی آن در ادبيات سانسـكريت به 
شـكل »نـوا ويهـاره« و يا »نوا ويهارا« آمده اسـت 
كـه ايـن اسـم در حقيقـت تركيبـی اسـت از دو 
واژۀ »نـوا« كـه به معنـی نو می باشـد و »ويهاره« 
كـه به معنـی معبد بودايـی اسـتعمال می گرديد. 
تحريـف »ويهـار« بـه »بهـار« و سـپس تجليل از 
روز اول بهـار در بلـخ، بـاوری را در اذهان تقويت 
نمـود كـه بهـار و نـوروز را بـه آييـن زردشـتی 
نسـبت مـی داد، بی خبـر از اين كـه »نوبهـار« بلخ 
معبـدی بودايـی بـود و بوداييـان كاری بـه نوروز 
نداشـته اند. شـهرت نوبهـار در آن زمـان تـا هنـد 
و چيـن و ايـران و جهـان عـرب رسـيده بـود و 
در آن معبـد، مجسـمۀ ارزشـمند بـودا، دنـدان و 
ظـرف آب و جـاروِب او نيـز نگه داری می شـد كه 
ايـن يادگارهـای بـودا، زايـران فراوانـی را از هند 
و چيـن بـه بلـخ می كشـاند. هيـوان سـينگ زاير 
بسـيار مشـهور چينايـی نيـز از اين معبـد ديدن 
كـرده بود. معبد نوبهار در عصر كنيشـكا امپراتور 
مقتـدر كوشـانی، در اواخـر قـرن اول و نيمۀ قرن 
دوم ميـالدی اعمار گرديـده و دارای ٣٦۰ حجره 
بـود كـه راهبان و روحانيان و دانشـمندان بودايی 
در آن می زيسـتند. سـرحلقۀ راهبـان بودايـی در 
نيمۀ نخسـت قرن هفتـم ميـالدی، »پراجناكارا« 
نـام داشـت. اسـتاد احمـد علی كهـزاد با اسـتناد 
بـه داليـل موثـق تاريخـی و بـه نقل از »موسـيو 
بحـث  فرانسـوی،  مشـهور  فوشـه« خاورشـناس 
جالبـی در ايـن رابطـه دارد كـه بـرای آگاهـی 
بيشـتر می تـوان بـه صفحـات ١5۰-١5٤ كتـاب 
»افغانسـتان در پرتو تاريخ«، نشـر موسسـۀ چاپ 

كتـاب، كابـل )١٣٤٦( مراجعـه كرد. 
خالصـۀ سـخن اين كـه: آن چـه به نـام »نـوروز« 
پيـش  می شـود،  تجليـل  مـا  سـال نمای  در 
اشـكانيان  و  هخامنشـيان  ميـراث  آن كـه  از 
يادگارهـای  از  باشـد،  ديگـران  و  سـامانيان  و 
يعنـی  مسـلمان  و  خردمنـد  شـاهی  خجسـتۀ 
ملك شـاه سـلجوقی اسـت؛ شـاهی كـه وزيـری 
چـون خواجـه نظام الملـك داشـت و نظاميه های 
او در بغـداد و هـرات و بلـخ تاهنـوز خاطره هـا را 
نـوازش می دهـد؛ شـاهی كـه دانشـمندانی چون 
غزالی و خيام در سـايۀ او زيسـتند و شـهكارهای 
بديـِع خويـش را آفريدنـد. ملك شـاه سـلجوقی 
نظام الملـك، چـون  او خواجـه  وارسـتۀ  وزيـر  و 
مبنايـی  ايشـان  دولـت  تقويـم  كـه  می ديدنـد 
چـون  دانشـمندان  از  گروهـی  نـدارد،  علمـی 
خيـام و ديگـر دانشـمندان فلـك دوران خويـش 
را فـرا خواندنـد و از آن هـا خواسـتند تا نـوروز را 
بـر بنيـادی صحيـح، علمـی و ثابـت قـرار دهند. 
آن گـروه، تقويم ملك شـاهی را پيشـنهاد نمودند 
كـه مبـدای آن، هجـرت پيامبر اسـالم بـه مدينه 
و نـوروِز آن مطابـق بـا اول بـرج حمـل می باشـد 
كـه آن را اعتـدال بهـاری و يـا بـه گفتۀ سـعدی 
»بامـدادی كه تفـاوت نكند ليل و نهـار« خوانند، 
و آن تقويـم از روز جمعه نهم رمضان سـال ٤7١ 
هجـری تـا امروز ادامه داشـته اسـت. ايـن تقويم 
هـم در ايـران و هـم در افغانسـتان رواج داشـته 
اسـت، امـا بـا ايـن فـرق كـه: ايرانی هـا در سـال 
١٣۰٤هجـری شمسـی، نـام ماه های ساسـانی را 
قانونـی سـاختند، ماه هايـی كـه دارای مفاهيـم 
سـنگين زردشـتی بوده انـد؛ ولـی در افغانسـتان 
تقويـم را بر اسـاس برج ها قـرار دادنـد، برج هايی 
كـه از قرن هـا بدين سـو در تمدن هـای مختلـف 

می خوانيـم: نصاب الصبيـان  در  بوده انـد.  رايـج 
برج ها ديدم كه از مشرق برآوردند سر

جمله در تسبيح و در تهليل حی اليموت
چـون حمـل، چـون ثـور، چون جـوزا و سـرطان 

اسد و 
سـنبله، ميـزان و عقـرب، قـوس و جـدی، دلـو و 

ت حو
يـادگار  آن كـه  از  پيـش  مـا  نـوروز  آری، 
ميـراث  باشـد،  آفتاب پرسـتان  و  آتش پرسـتان 

اسـت.  سـلجوقيان  دودمـان  خردمنـِد  سـلطان 
ايـن روز بـه مناسـبت ميـالد و يـا تخت نشـينی 
شـاهی و يـا امپراتـوری و حتـا پيامبـری برگـزار 
نشـده، بلكـه ايـن رسـتاخيز شـكوهمنِد طبيعت 
را پيونـدی اسـت بـا پايه گـذاری تمدنـی در دل 
بـا  بيگانـه  جامعه يـی  و  بی آب وعلـف  صحرايـی 
تمـدن؛ تمدنـی كـه اركان پنج گانـۀ آن بر مبنای 

می شـود.  و خورشـيد سـنجيده  مـاه  حركـت 
می شـنويم كـه برخـی از دوسـتان بـا اسـتناد به 
حاشـيۀ يكـی دو كتـاب فـروع فقهـی، برگـزاری 
داده انـد.  جلـوه  هم رديـف  كفـر  بـا  را  نـوروز 
بـدان  راسـتا  ايـن  در  كـه  مرجعـی  مهم تريـن 
مراجعـه كرده انـد، حاشـيۀ ابن عابدين می باشـد. 
امـا پرسشـی كـه از آن ها دارم اين اسـت كـه: آيا 
می تـوان هـر آن چـه در ايـن حواشـی ذكر شـده 
اسـت را وحـی منزل و سـخنی معقـول و منطقی 
و امـری قابل تطبيق دانسـت؟... اگر پاسـخ شـما 
مثبـت اسـت، پـس بياييـد كه بـه عنـوان نمونه، 

ايـن صفحـه را بـاز نمـوده و بـا هـم بخوانيم. 
كتـاب  اول،  جـزء  عابديـن،  ابـن  حاشـيۀ  در 
جماعـت،  امـام  شـروط  امامـت،  بـاب  صـالۀ، 
چنيـن می خوانيـم: »شـروط امامـت عبارت انـد 
از: دانسـتن احـكام فقهـی، تجويـد، تقوی، سـن، 
اخـالق نيكـو، زيبايـی صـورت، نسـب، زيبايـی 
صـدا، سـپس كسـی كـه همسـرش نسـبت بـه 
ديگـران زيباتر باشـد، پس از او فـردی كه دارای 
مـال بيشـتری باشـد، و بعـد از آن شـخصی كـه 
دارای موقـف اجتماعـی بلندتـری باشـد، سـپس 
كسـی كـه لباسـی پاكيزه تـر از ديگـران بـه تـن 
از آن مـردی كـه دارای  باشـد، و پـس  داشـته 
باشـد«.  كوچكتـر  شـرمگاهی  و  بزرگتـر  سـری 
)مراجعـه شـود بـه: ابـن عابدين محمـد امين بن 
عمـر، رد المحتـار علـی الـدر المختـار، دارالكتب 
العلميـۀ، لبنـان، سـال نشـر ١٩٩۲، جـزء اول، 

 )55٩ صفحـه 
ايـن مسـأله در حواشـی فـروع ديگـر فقهی چون 
حاشـيۀ طحـاوی بـر »مراقـی الفـالح شـرح نـور 
االيضـاح« و... نيـز آمـده اسـت. با احتـرام فراوان 
بـه فقهـا و مفتيـان متأخـِر ما كـه خداونـد همۀ 
ايـن  نمايـد، پرسـش  را غريـق رحمـت  ايشـان 
اسـت كـه آيا هـر آن چـه در حاشـيۀ اين دسـت 
كتاب هـا آمـده اسـت، می توانـد اصلی بـرای برپا 
كـردِن هياهويـی در جامعـه قـرار گيـرد؟ و چـه 
كسـی حـق دارد بـا اسـتناد بـه حاشـيۀ يكـی 
از فـروع فقهـی، جامعـۀ مسـلمان مـا را تكفيـر 

؟ يد نما
پاسـخ مـن ايـن اسـت كـه هـرگاه مسـابقۀ ملكۀ 
بـه راه  را  امامـت  كانديداهـای  زنـاِن  زيبايـی 
وارد  خط كـش  و  متـر  بـا  سـپس  و  انداختيـم 
محافـِل مـردم شـديم تـا نامـزد مناسـِب امامـت 
خواهيـم  حـق  آن  از  پـس  كنيـم،  انتخـاب  را 
داشـت كه بـه فتواهای نـوروزی و تكفيـر جامعه 
نيـز پرداختـه و فـروع فقهـی را در جـای اصـول 
اعتقـادی بنشـانيم. من می دانم كه پيشـوا شـدِن 
مذهبـی و تكفيـِر ايـن و تفسـيِق آن و داشـتن 
القابـی چـون شـيخ و داكتـر و امـام و مفتـی و 
شـيخ القرآن و شـيخ الحديث و برخاسـتِن مـردم 
بـه احتـرام مـا، لذتـی دارد دسـت نيافتنی؛ ولـی 
آيـا می شـود حقيقـت را فدای آرزوهـای كودكانه 
خويـش  نفسـِی  بيمارگونـۀ  جاه طلبی هـای  و 
نمـوده و خطـوط اساسـِی ديـن انسـانِی خويـش 
را ناديـده انگاريـم؟ اين همـه عالم فاضلـی كه در 
امتـداد قـرون و اعصـار در هميـن سـرزمين زاده 
شـدند و در هميـن خـاك مدفـون، و سـنت های 
اجتماعـی خويـش را بهتـر از ما می دانسـتند، آيا 
نمی توانسـتند بـا چـوب تكفيـر بـر فـرق جامعـه 

؟  بند بكو
در پايـان تأكيـد بايد كـرد كه يك دليـِل معقول 
و منطقـی هـم مبنـی بـر زردشـتی بودِن نـوروز، 
در دسـِت مـا نيسـت و ايـن مـا هسـتيم كـه بـه 
روزهـا، سـال ها و مناسـبت ها هويت می بخشـيم. 

بيدل گويد: 
گشود و بست چشمت عالم آراست

جهان پيدا و پنهانی ندارد
و يا اقبال می گويد:

بهار برگ پراگنده را به هم بربست
نگاه ماست كه بر الله رنگ وآب افزود

نـوروِز مـا كـه آيينـۀ تمام عيـار لطافـِت نسـيم و 
زايـِش سـبزه و درخشـِش آفتاب اسـت، امروز به 
ميعادگاهـی تبديـل شـده كـه در يك سـوی آن، 
سـپاهياِن »اعتـدال«، »زنده گی« و »روشـنايی« 
صف آراسـته اند و در طرف ديگـر آن، هواخواهاِن 
آفريـده گار  از  و »ظلمـت«.  »افـراط«، »مـرگ« 
از شـر  را  نـوروز می خواهيـم كـه سـرزمين مان 
اهريمـِن »تعصـب«، »تباهـی« و »تاريكـی« در 

امان نگـه دارد! 
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كـه  می گويـد  ملـی  وحـدت  حكومـت  اجرايـی  رييـس 
شـيوع ويـروس اچ آی وی در افغانسـتان در حـد يـك 

بحـران اسـت.
عبـداهلل عبـداهلل كـه بعد ازظهـر روز دوشـنبه )۲۸ حوت( 
درنشسـت كميتـه هماهنگی مبارزه با ويـروس اچ آی وی 
در كابـل صحبـت می كـرد بر تقويـت هماهنگی هـا ميان 

ادارات عضـو ايـن كميته تاكيـد ورزيد.
آقـای عبـداهلل گفـت: »تطبيـق برنامـه مبـارزه بـا اچ آی 
وی بـا همـكاری مردم افغانسـتان موثـر خواهد بـود؛ زيرا 
شـيوع اين ويـروس در كشـور در حد يك بحـران نزديك 

است«.
بـه گفتـه او، اگـر در تطبيـق برنامه مبـارزه بـا اچ آی وی 
كـم كاری صورت گيرد، شـيوع بيشـتر اين ويـروس تمام 
اقتصـاد و سـالمت جامعـه را بـه خطـر مواجـه خواهـد 

خت. سا
او همچنيـن از كمـك ١۰ ميليـون دالری موسسـه گلوبل 
در قسـمت مبـارزه بـا اچ آی وی بـه وزارت صحـت عامـه 

ابـراز قدردانـی كرد.

توافقنامـه دريافـت ايـن كمك، امـروز در نشسـت كميته 
هماهنگـی مبـارزه بـا اچ آی وی در كابـل امضا شـد.

رييـس اجرايـی حكومت ابـراز اميـدواری كرد كـه وزارت 
صحـت در همـكاری و هماهنگـی بهتـر با سـاير ادارات از 

ايـن كمـك به شـكل موثـر اسـتفاده كند.
او تاكيـد كـرد كـه همـه نهادهـای دولـت افغانسـتان در 

راسـتای مبـارزه بـا ويـروس اچ آی وی تعهـد دارنـد.
آقـای عبـداهلل، نقـش ادارات به ويـژه وزارت حـج و اوقاف 
را در آگاهـی دهـی اين ويـروس و چگونگـی جلوگيری از 

شـيوع آن بـه مـردم افغانسـتان با اهميـت خواند.
ايـن در حالـی اسـت كه پيـش ازايـن وزارت صحبت عامه 
گفتـه اسـت كـه شـيوع ايـدز يـا ويـروس اچ آی وی در 

افغانسـتان در حال گسـترش اسـت.
براسـاس معلومات اين وزارت گسـترش ايدز در افغانستان 
در سـال جـاری به ۲٣۲ مـورد يعنی ١٣ درصد بيشـتر از 

سـال قبل رسـيده است.
وزارت صحـت از از شـيوع ايـن بيمـاری در افغانسـتان به 

عنـوان سـونامی خامـوش ياد كرده اسـت.

مسـووالن شبكه  زنان افغانسـتان روز گذشته در نشستی 
كـه بـه مناسـبت سـومين سـال گرد قتـل فرخنـده در 
كابـل برگزار شـده بـود، از تأخير در رسـيدگی به پروندۀ 
فرخنـده اظهـار نگرانـی كـرده مـی گوينـد كه تـا كنون 

برخـی عامـالن اين قتل مجـازات نشـده اند.
كشـور  قضايـی  و  عدلـی  نهادهـای  از  شـبكه  ايـن 
می خواهـد كـه ايـن پرونـده را بازنگری كـرده و به گونه  

كامـل بـه آن رسـيدگی كننـد.

آنـان از رييـس جمهـور می خواهنـد كـه بـر نهادهـای 
عدلـی و قضايـی فشـار وارد كنـد تا فورن به ايـن پرونده 

شود. رسـيدگی 
احمـد ذكـی، يكـی از وكيالن مدافـع فرخنـده می گويد 
كـه عدالـت در مـورد فرخنـده تاميـن نشـده اسـت و 
»مردسـاالرانه«  كشـور  قضايـی  دسـتگاه های  برخـورد 

. ست ا
بـه گفتـه  او، بـا اينكه از قتـل فرخنده ٣ سـال می گذرد؛ 
امـا پرونـده اش تاكنـون بـاز اسـت، در صورتـی كـه بـر 
اسـاس قانـون جـزا يـك پرونـده بايـد در مـدت 5 مـاه 

بررسـی و تكميل شـود.
مسـووالن شـبكه  زنـان افغانسـتان می گوينـد كـه بايـد 
بـه پرونـده ی دو تـن از متهمـان نظامـی قتـل فرخنـده 
كـه تاكنـون مجـازات نشـده اند، فورن رسـيدگی شـود.
 ١٣٩٣ سـال  حـوت   ۲۸ در  خشـمگين  مـرد  صدهـا 
از  نسـخه   سـوزاندن  اتهـام  بـه  را  ملـك زاده  فرخنـده 
قـرآن بـه طـرز فجيعـی بـه قتـل رسـانده و جسـدش را 
سـوزاندند. سـه روز بعـد از ايـن رويداد جمعـی از بانوان 
بـر خالف رسـم معمول –مراسـم تشـييع و خاكسـپاری 
بـه عهـده ی مـردان اسـت-، مراسـم تشـييع او را برگزار 

كـرده و پيكـرش را بـه خـاك سـپردند.

افغانســتان  شــفافيت  ديدبــان  نهــاد 
مدعــی شــده اســت كــه حكومــت پيمــان 
ــتخراج  ــزرگ اس ــای ب ــای قرارداده امض
معــادن را بــه صــورت مخفيانــه بــا امريــكا 

ــرده اســت. امضــا ك
ناصــر تيمــوری عضــو ارشــد ديدبــان 
شــفافيت روز دوشــنبه )۲۸حــوت( طــی 
ــی  ــل مدع ــری در كاب ــت خب ــك نشس ي
شــد كــه حكومــت پيمان هــای مخفيانــه 
ــا  ــكا امض ــده امري ــاالت متح ــا اي ای را ب

ــرده اســت. ك
ــال  ــك س ــه ي ــت ك ــوری گف ــای تيم آق
پيــش پيمانــی بيــن مقام هــای حكومــت 
ــيده  ــا رس ــه امض ــكا ب ــتان و امري افغانس
متعهــد  افغانســتان  آن  براســاس  كــه 
ــتخراج  ــزرگ اس ــای ب ــا قرارداده ــده ت ش
معــادن را بــه شــركت های امريكايــی 

ــد. ــذار كن واگ
از  دور  پيمــان  ايــن  كــه  گفــت  وی   
ــه بيــن  ــه طــور مخفيان چشــم مــردم و ب
حكومــت افغانســتان و امريــكا امضا شــده 
و هيــچ مشــوره و صحبتــی در ايــن بــاره 
ــردم افغانســتان  ــی و م ــای مدن ــا نهاده ب

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ص
ــای  ــت قرارداده ــوری مديري ــای تيم آق
بــزرگ اســتخراج معــادن را خــارج از توان 
وزارت معــادن افغانســتان خوانــده گفــت 
ــت الزم  ــاد ظرفي ــا ايج ــت ت ــه حكوم ك
ــا  ــن قرارداده ــت درســت اي ــرای مديري ب

ــزد. ــد بپرهي ــا باي ــد آن ه از عق
ــی  ــرام افضل ــيد اك ــال، س ــن ح در همي
رييــس اجرايــی ايــن نهــاد احتمــال عقــد 
قراردادهــای اســتخراج معــادن بــزرگ بــا 
ــرايط  ــی را در ش ــای امريكاي ــركت ه ش
حاضــر بــه نفــع افغانســتان ندانســته 
ــا وضعيــت موجــود ســكتور  گفــت كــه ب
معــادن از ايــن بابــت ضررهــای كالن بــر 

ــد. ــد ش ــی وارد خواه ــروت مل ث
وی بــا اشــاره بــه تمايــل مقام هــای 
امريكايــی بــه ويــژه اظهــارات اخيــر 
ــركت  ــين ش ــس پيش ــس ريي ــك پرن اري

مشــاركت  بــر  مبنــی  واتــر  بلــك 
اســتخراج  در  امريكايــی  شــركت های 
شــدن  عملــی  از  افغانســتان،  معــادن 
ايــن اظهــارات ابــراز نگرانــی كــرده بيــان 
داشــت كــه بــا وضعيتــی كــه وزارت 
ــه قراردادهــا  معــادن دارد عقــد ايــن گون

زمينــه فســاد گســترده را مســاعد خواهــد 
ــرد. ك

ايــن فعال مدنــی در اين باره از فشــارهای 
ســخن گفــت كــه گويــا از ســوی امريــكا 
بــرای عقــد قراردادهــای اســتخراج معادن 
بــا شــركت های امريكايــی برحكومــت 

ــود. ــتان وارد می ش افغانس
وی در ايــن بــاره بيــان داشــت كــه 
حكومــت امريــكا بــر حكومــت افغانســتان 
ــای  ــا قرارداده ــد ت ــی كن ــار وارد م فش
بــزرگ اســتخراج معــادن را بــا ايــن 
كشــور بــه امضــا رســاند تــا ايــاالت 
ــتان را از  ــگ افغانس ــد جن ــده بتوان متح
ــه  ــی كــه از ســكتور معــادن ب ــع مال مناب

ــد. ــل كن ــد تموي ــی آي ــت م دس
قراردادهــای  عقــد  افضلــی  آقــای 
ــح  ــا ترجي ــادن را ب ــتخراج مع ــزرگ اس ب
بــدون  و  امريكايــی  شــركت های 
وزارت  كــه  شــرايطی  در  داوطلبــی، 
ــرد  ــای خ ــت قرارداده ــادن از مديري مع

ــع  ــل از موق ــت، قب ــز اس ــط عاج و متوس
دانســته تاكيــد كــرد كــه ايــن قراردادهــا 
پــس از حصــول اطمينــان از شــفافيت و 
ــت  ــاد ظرفي ــركت ها و ايج ــابدهی ش حس
الزم درمديريــت درســت آنهــا بايــد عقــد 

ــوند. ش
ــادن  ــی وزارت مع ــای افضل ــه آق ــه گفت ب
ــی  ــر تواناي ــرايط حاض ــتان در ش افغانس
ــرد  ــای خ ــت قرارداده ــرای مديري الزم ب
ــن وجــود  ــا اي ــدارد كــه ب و متوســط را ن
ــزرگ  ــای ب ــت قرارداده ــارت و مديري نظ
تــوان  از  كلــی  بــه  ســكتور  ايــن  در 
ــد  ــارج خواه ــكتور خ ــن س ــی اي مديريت

ــود. ب
وی در بخشــی از ســخنانش بــه احتمــال 
در  امريكايــی  شــركت های  ترجيــح 
افغانســتان  بــزرگ  معــادن  اســتخراج 
ــردم  ــه م ــت ك ــرده گف ــی ك ــراز نگران اب
افغانســتان بايــد از شــفافيت و حســابدهی 
از ســوی ايــن شــركت هــا اطمينــان 
كامــل يافتــه و زمينــه اســتفاده جويی 

ايــن شــركت هــا در معــادن كامــال 
ــود. ــدود ش مس

رييــس اجرايــی ديدبــان شــفافيت در 
ــد  ــتخراج چن ــای اس ــه قرارداده ــه ب ادام
معــدن طــال و مــس كــه بــا شــركت های 
ــد  ــی عق ــای حكومت ــه مقام ه ــك ب نزدي
شــده اشــاره كــرده و ايــن مــوارد را 
خــالف اصــول شــفافيت و حســابدهی 

ــت. دانس
ــاره گفــت، معــادن طــالی  ــن ب وی در اي
ــاب و  ــس بلخ ــان و م ــان و زركش بدخش
ــه  ــوط ب ــای مرب ــركت ه ــه ش ــرات ب ه
وزرای دولــت بــه قــراردادی داده شــده و 
احتمــال فســاد در ايــن قراردادهــا بســيار 

ــاال اســت. ب
ــت  ــی از حكوم ــه مدن ــال جامع ــن فع اي
ــی و  ــراد حكومت ــن اف ــه بي ــت ك خواس
شــركت های قــراردادی تفكيكــی را قائــل 
شــده و از احتمــال فســاد و اســتفاده 
ــد. ــری نماي ــا جلوگي ــی در قرارداده جوئ

مســووالن شــورای عالــی صلــح كشــور می گوينــد كــه 
شــايعات واگــذاری برخــی مناطــق بــه گــروه طالبــان، 
مــورد اجمــاع مــردم نبــوده و هيــچ نقطــه ای بــه ايــن 

گــروه واگــذار نخواهــد شــد.
اكــرم اخپلــواك رييــس دبيرخانــه شــورای عالــی صلح 
روز دوشــنبه )۲۸ حــوت( در يــك نشســت خبــری در 
كابــل درخواســت واگــذاری برخــی مناطــق بــه گــروه 

طالبــان را بــه شــدت رد كــرد.
ــواك گفــت كــه مســاله واگــذاری برخــی  ــای اخپل آق
نقــاط افغانســتان بــه گــروه طالبــان كــه پيــش ازايــن 
ــردم  ــت م ــاع و رضاي ــورد اجم ــود م ــده ب ــرح ش مط
افغانســتان نيســت وهيــچ اقدامــی در آن بخــش 

صــورت نمی گيــرد.
وی خاطــر نشــان ســاخت كــه هيــچ نقطــه ای از خــاك 
افغانســتان بــه گــروه طالبــان در پيونــد بــه مذاكــرات 

صلــح يــا هــر موضــوع ديگــری واگــذار نخواهــد شــد.
ــين  ــر پيش ــار، رهب ــن حكمتي ــن گلبدي ــش از اي پي
حــزب اســالمی گفتــه بــود كــه حكومــت بــرای 
ــد برخــی مناطــق را  ــان باي ــه طالب ــان دهــی ب اطمين
بــه ايــن گــروه واگــذار كنــد و ايــن مناطــق را مناطــق 

امــن نام گــذاری كنــد.
آقــای حكمتيــار مدعــی شــده بــود كــه ايــن طــرح را 
بــا رهبــری حكومــت وحــدت ملــی نيــز شــريك كــرده 

اســت.
ــر  ــان خاط ــح همچن ــی صل ــورای عال ــام ش ــن مق اي
ــون پاســخی  ــان تاكن ــروه طالب ــه گ نشــان ســاخت ك
بــه طــرح صلــح حكومــت افغانســتان نداشــته اســت.
ــواك گفــت:« مــا منتظــر جــواب طالبــان  آقــای اخپل

ــتيم«. هس
ــورا  ــن ش ــالع اي ــق اط ــه طب ــود ك ــح نم وی تصري
ــرح  ــو روی ط ــن س ــه اي ــه ب ــه هفت ــان از دو س طالب
پيشــنهادی حكومــت افغانســتان غــور می كننــد و 

ــد. ــرده ان ــه نك ــورد ارائ ــن م ــی در اي ــوز جواب هن
وی از طالبــان خواســت كــه در پاســخ بــه طــرح صلــح 
حكومــت افغانســتان كــه در دوميــن نشســت پروســه 
كابــل بــه ايــن گــروه پيشــكش شــد، جــواب معقــول 

ارائــه كننــد.
آقــای اخپلــواك همچنــان بيــان داشــت كــه شــماری 
از علمــای دينــی بــا گــروه طالبــان در تمــاس انــد تــا 

ايــن گــروه را متقاعــد بــه گفتگوهــای صلــح ســازند.
ــان از  ــح همچن ــی صل ــورای عال ــه ش ــس دبيرخان ريي
ــت  ــه نشس ــان را ب ــا نمايندگان ش ــت ت ــان خواس طالب
عالمــان دينــی كــه در اندونيزيــا در مــورد صلــح 

افغانســتان برگــزار می شــود، بفرســتند.
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ورزش
محمد مرادی

مضحکهییبهنامسرشماریماهوارهیی
ــاوری  ــب آن فن ــی و متعاق ــوم هوای ــک، عل ــدون ش ب
ماهواره یــی در یــک قــرن گذشــته، کمــک شــایانی 
ــا  ــه ت ــا گرفت ــتی ها در دری ــد کش ــت. از رفت وآم ــرده اس ــر ک ــه بش ب
ــی  ــمان و پیش بین ــب آس ــف قل ــی و کش ــی و زمین ــل هوای حمل ونق
آب و هــوا، همه وهمــه متکــی بــه ابــزاری بــه  نــام ماهــواره و علمــی 

ــت. ــی اس ــی و ماهواره ی ــاوری هوای ــام فن ــه ن ب
ــه  ــز دارد ک ــای نی ــی محدودیت ه ــوم ماهواره ی ــود، عل ــن وج ــا ای ب
ــوا و  ــق ه ــت از طری ــوس و جمعی ــماری نف ــا، سرش ــی از آن ه یک
ماهــواره اســت. مثــًا توســط ماهــواره، آبادی هــا، شــهرها، روســتاها، 
ــب را  ــود در ش ــور موج ــا و ن ــای کوچی ه ــا خیمه ه ــا و حت خانه ه
ــت  ــاس آن، جمعی ــد و براس ــرار می دهن ــی ق ــی و ارزیاب ــورد بررس م
ــای  ــد. داده ه ــن می زنن ــور را تخمی ــک کش ــا ی ــه و حت ــک منطق ی
ــتایی و  ــهری و روس ــت ش ــم جمعی ــوص تراک ــی در خص ماهواره ی
همچنیــن مناطــق قابــل زرع و بایــر، مــورد اعتمــاد بــوده، امــا دربــارۀ 
ــاور  ــش نیســت. ب ــی بی ــت، مضحکه ی ــب جمعی ــداد و ترکی ــم، تع رق
ــت  ــم اس ــه عل ــد ب ــش از ح ــاد بی ــی، اعتم ــماری ماهواره ی ــه سرش ب
ــوق  ــی س ــوی علم زده گ ــه س ــرده و ب ــم دور ک ــان را از عل ــه انس ک
ــی و  ــای ابتدای ــان داده ه ــی، روی چن ــماری ماهواره ی ــد. سرش می ده
بی اساســی اســتوار اســت کــه از یــک نظریــۀ علمــی بیشــتر بــه یــک 

فکاهــی شــبیه اســت.
در  روســتا  یــک  در  اگــر  ماهواره یــی،  طبــق سرشــماری  مثــًا 
شــب، 10 منبــع نــور ماننــد چــراغ روشــن باشــد، ایــن یعنــی 
ــا  ــا این ج ــه ت ــت. البت ــت اس ــر جمعی ــتا دارای 50 نف ــه روس این ک
ــه  ــتناد ب ــخن روی اس ــرا س ــت، زی ــیت برانگیز نیس ــوع حساس موض
ــاس  ــی حس ــه زمان ــا قضی ــت، ام ــی اس ــاد علم ــۀ بی بنی ــک نظری ی
می شــود کــه موضــوع، رنگ وبــوی سیاســی بــه خــود بگیــرد. 
ــاس  ــه براس ــد ک ــی ش ــتان مدع ــون )1( افغانس ــش تلویزی دو روز پی
ــل« و  ــازمان مل ــت س ــدوق جمعی ــده، »صن ــت آم ــه دس ــات ب اطاع
ــی  ــق ماهواره ی ــک تحقی ــدا« ی ــس میلین ــدر« و »گیت ــاد »فلوماین دو بنی
ــن  ــد. براســاس ای ــت افغانســتان انجــام داده ان را در خصــوص جمعی
تحقیــق کــه در ســه مرحلــه طــی دو ســال انجــام شــده و ادارۀ 
احصائیــۀ مرکــزی افغانســتان نیــز بــر آن نظــارت کــرده اســت، نفــوس 
ــای  ــی والیت ه ــد و برخ ــا 80 درص ــمالی ت ــای ش ــی والیت ه برخ
مرکــزی تــا 50 درصــد کاهــش یافتــه؛ امــا برعکــس، جمعیــت برخــی 
والیت هــای جنوبــی و شــرقی، از جملــه هلمنــد، افزایــش بی پیشــینه 
ــی  ــار اشــرف غن ــون در اختی ــق، اکن ــن تحقی ــج ای ــته اســت. نتای داش
قــرار گرفتــه و قــرار اســت تــا یــک مــاه دیگــر اعــام شــود. صنــدوق 
جمعیــت ســازمان ملــل، هزینــۀ ایــن پــروژه را 110 میلیــون دالــر اعام 
کــرده اســت. بــا توجــه بــه هزینه هــای سرســام آور ایــن پــروژه، بعیــد 

ــته شــود. ــار گذاش ــه و کن ــه مختوم اســت ک
ــروژه  ــن پ ــات ای ــه زودی جزئی ــتان ب ــت افغانس ــن، دول ــس بنابرای پ
ــش  ــا چال ــن صــورت، افغانســتان ب ــرد. در ای ــد ک ــانه یی خواه را رس
ــی و  ــاختارهای اجتماع ــام س ــه تم ــد ک ــد ش ــه رو خواه ــری روب دیگ
ــی  ــه خال ــروژه ک ــن پ ــد داد. ای ــرار خواه ــعاع ق ــی را تحت الش دولت
ــتی در  ــتی و فاشیس ــای ناسیونالیس ــرای جریان ه ــت، ب ــرض نیس از غ
ــه  ــش ب ــه بیش از پی ــود ک ــل می ش ــی تبدی ــۀ خوب ــه حرب ــتان، ب افغانس
ــر  ــه اگ ــد. ســخن آخــر این ک ــان کمــک می کن ــی آن ــۀ برتری طلب داعی
ــق  ــادی مناط ــال های متم ــود، س ــی ش ــی، اجرای ــۀ غیرعلم ــن برنام ای
افغانســتان را بــه نــام اقلیــت و اکثریــت نفــوس بــه جــان هــم خواهــد 
ــات  ــد شــد و مقام ــق آن تقســیم خواه ــی طب انداخــت. بودجــۀ دولت
ــوب  ــی منص ــِق خیال ــن تحقی ــت همی ــا در نظرداش ــز ب ــه نی عالی رتب
ــرای دور جدیــد مشــکات در افغانســتان  می شــوند و ایــن آغــازی ب

ــود. خواهــد ب

صابر صابری

یکــی از مســایل مهــم در بــاب صلــح، توجــه بــه حقــوق 
ــه  ــت، ب ــاب عدال ــح در غی ــت. صل ــگ اس ــان جن قربانی
بازگشــت امنیــت و ثبــات سیاســی منجــر نخواهــد شــد. 
ــکاران و  ــا و تبه ــه قصاب ه ــاج دادن ب ــق ب ــی از طری ــچ جامعه ی هی
چشم  پوشــیدن از خــون  هــزاران انســان بی گنــاه، بــه آرامــش و صلــح 
نرســیده اســت. کســانی کــه امــروز بــرای توقــف جنــگ و پایــان دادن 
بــه خشــونت، فهرســت بلنــد و باالیــی از امتیازهــا و درخواســت  های 
ــه  ــی توج ــه چیزهای ــت ب ــوب اس ــد، خ ــت دارن ــون در دس گوناگ
ــد.  ــه  ان ــتان گرفت ــردم افغانس ــال ها از م ــن س ــام ای ــه در تم ــد ک کنن
مــزدوران جنگــی کــه بــرای تأمیــن منافــع کشــورهای دیگــر، خانمــان 
ــه  ــای این ک ــه ج ــون ب ــیده اند، اکن ــش کش ــه آت ــتان را ب ــردم افغانس م
پاســخگوی  اعمــال و جنایــات ضــد انســانی خــود باشــند و در برابــر 
خــون  هــزاران انســان احســاس شــرم و مســوولیت کننــد، آزمندانــه بــه 
ــد. اگــر در گذشــته  ــه  ان ــی مــردم افغانســتان چشــم دوخت کیســۀ خال
ــت  ــر دس ــون در براب ــد، اکن ــردم را گرفته ان ــن م ــی ای ــان و زنده گ ج
ــور ســازند  ــردم افغانســتان را مجب کشــیدن از جنایــت و آدم کشــی، م
ــا رفــاه و  ــان زنده گــی همــراه ب ــرای آن ــا از هســتی فقیــر خویــش ب ت
ــری  ــتن و گروگان گی ــر روزی و روزگاری کش ــازند. اگ ــروت بس جب
ــان شــده اســت، امــروز نبایــد اجــازه  و راه زنــی بــرای آن هــا آب و ن
ــرای  ــزاری ب ــه اب ــگ را ب ــه جن ــان  دادن ب ــح و پای ــه صل داده شــود ک

ــازند. ــدل س ــردم مب ــری از م باج گی

تیم کریکت افغانستان 
به مصاف امارات می رود

مسی:

جام جهانی 2۰۱۸ آخرین شانس
 ما برای قهرمانی خواهد بود

فيـسبـوک نـــامــه

در  امــروز سه شــنبه 29 حــوت،  افغانســتان  کریکــت  تیــم 
ــابقات  ــه مس ــی ب ــرای راه یاب ــر ب ــم برت ــش تی ــابقه های ش مس
ــه رو می شــود. ــی روب ــارات متحــده  عرب ــم ام ــا تی ــی، ب جام جهان

راشــد خــان آرمــان، کپیتــان تیــم کرکــت کشــور ابــراز امیــدواری 
کــرده اســت کــه در مقابــل امــارات و ایرلنــد برنــده شــوند.

آقــای آرمــان در یــک نشســت خبــری گفتــه اســت: »مــا نهایــت 
ــازی  ــوب ب ــده خ ــابقه  باقی مان ــه در دو مس ــم ک ــاش می کنی ت
کنیــم. منتظــر نتیجــۀ گــروه می مانیــم. بازیکنــان آماده انــد و هــر 
یــک وظیفــۀ خــود را اجــرا خواهــد کــرد. آرزومنــدم کــه در دو 

ــروز شــویم.« ــده پی مســابقه  باقی مان
ــابقه ها را  ــن دوره از مس ــود در ای ــازی خ ــتین ب ــتان نخس افغانس
ــی  ــابقات راه یاب ــت. مس ــده  اس ــده ش ــت اندیز برن ــر ویس در براب

ــان دارد. ــوی جری ــال 2019 در زیمباب ــی س ــه جام جهان ب
ــد دو  ــی بای ــه بازی هــای جام جهان ــن ب ــرای راه یافت افغانســتان ب
ــای  ــت تیم ه ــر شکس ــز منتظ ــود و نی ــده ش ــود را برن ــازی خ ب
دیگــر باشــد. بــازی تیــم کرکــت کشــور بــا ایرلنــد روز جمعــه 

برگــزار خواهــد شــد.

ــی  ــه جام جهان ــد ک ــن می گوی ــال آرژانتی ــی فوتب ــم مل ــتارۀ تی فوق س
2018 آخریــن شــانس تیــم کنونــی آلبی سلســته بــرای قهرمانــی اســت.
تیــم ملــی فوتبــال آرژانتیــن کــه در ســه تورنمنــت اصلــی اخیــر یعنــی 
ــه  ــکا 2015 ب ــا آمه ری ــکا 2014 و کوپ ــا آمه ری ــی 2014، کوپ جام جهان
ــی  ــه قهرمان ــا در نهایــت از رســیدن ب ــال ایــن رقابت هــا رســید، ام فین
ایســلند،  تیم هــای  بــا   2018 جام جهانــی   D گــروه  در  بازمانــد، 

ــه همگــروه اســت. کرواســی و نیجری
لیونــل مســی در گفت وگــو بــا برنامــۀ تلویزیونــی »ال کورنیســا« آرژانتین 
بــا اشــاره بــه ناکامــی آرژانتیــن در ســه تورنمنــت اخیــر گفــت: بارهــا 
بــه خاطــر چنیــن بازی هایــی، بــه خاطــر باخــت در بازی هــای فینــال، 
ــیم،  ــق ببخش ــور را تحق ــک کش ــای ی ــتیم روی ــه نتوانس ــرای این ک ب
ــختی  ــات س ــه ضرب ــد ک ــال بودن ــدار فین ــه دی ــا س ــردم. آن ه ــه ک گری
بــه مــا زدنــد. این طــور بــه نظــر می رســد کــه رســیدن بــه دیدارهــای 

فینــال اصــًا بــه مــا کمــک نکــرده اســت.
ــود،  ــاله می ش ــش رو 31 س ــوِن پی ــاه ج ــته در م ــتارۀ آلبی سلس فوق س
ــن از  ــی آرژانتی ــم مل ــدی تی ــای کلی ــه مهره ه ــی اســت ک ــن در حال ای
جملــه ســرخیو آگوئــرو، گونســالو ایگوایــن، آنخــل دی ماریــا، نیــکاس 
ــاالی  ــی 2018 ب ــر ماســچرانو همه گــی در جام جهان ــدی و خاوی اوتامن

30 ســال ســن خواهنــد داشــت.
مهاجــم بارســلونا بــا اشــاره بــه بــاال رفتــن ســن بازیکنــان کلیــدی تیــم 
ــفانه  ــرد: متأس ــان ک ــش رو خاطرنش ــی پی ــن در جام جهان ــی آرژانتی مل
ــر در  ــم اگ ــد. احســاس می کنی ــج قضــاوت می کنن ــا را براســاس نتای م
جام جهانــی 2018 قهرمــان نشــویم، شــانس دیگــری نخواهیــم داشــت. 
ــام در  ــردن ج ــر ب ــاالی س ــروزی و ب ــی پی ــا توانای ــم م ــور می کن تص
روســیه را داریــم. ایــن رویایــی اســت کــه همیشــه داشــته ام و هــر بــار 

ــی می گــذارم. ــه جــام جهان ــا ب ــر پ قویت
ــه  ــم ک ــردم بگوی ــه م ــم ب ــرد: می خواه ــان خاطرنشــان ک مســی در پای
امیــدوارم ایــن جــام جهانــی مــا باشــد و مــن هــم رویــای مشــابه بــه 
ــه  ــی 2014 ک ــه جام جهان ــبیه ب ــزی ش ــم چی ــا می توانی ــما دارم و م ش
تجربه یــی فراموش نشــدنی بــود را تجربــه کنیــم، امــا رویــای همــه مــا 

بــاالی ســر بــردن جــام اســت.

چرا احزاب سیاسی افغانستان 
باید با برنامه باشند؟

یکی از مسأله های تاریک در حوزۀ فعالیت های سیاسی احزاب افغانستان از 
بی برنامه گی  آن  با  ایدئولوژی زده گی و همزمان  این سو،  به  گذشته های دور 
بوده است و اکنون هم سایۀ ایدئولوژی هم چنان به برخی از احزاب سیاسی 
کشور پا برجا است. در صورتی که ایدئولوژی از سرفهرست شعارهای این 
احزاب حذف شود، هیچ هدفی و برنامۀ دیگری در گسترۀ فعالیت شان باقی 
نمی ماند. از این میان، جمعیت اسامی افغانستان به عنوان یکی از اهداف 

خود، تغییر سیستم سیاسی کشور را از گذشته های دور داشته است.
من ایدئولوژی زده گی را برایند باورهای جزمی یی می دانم که به هر مناسبتی 
را  پیشرفت  و  تغییر  ایدئولوژی زده گی،  دستِ کم  یا  و  نیست  تغییر  قابل 
جهانی  شهرت  که  سیاسی  احزابی  تجارب  به  توجه  با  نمی تابد.  بر  ماهیتًا 
دارند، سرسپرده گی به ایدئولوژی و نگاه جزم اندیشانه در میان این احزاب، 
در  دلیل،  همین  به  نیست.  برخوردار  پذیرنده گی یی  و  مقبولیت  چندان  از 
را  ایدئولوژی حذف شده و جای آن  برنامۀ جهان،  با  اکثر احزاب سیاسی 

برنامه های اقتصادی، فرهنگی و امنیتی گرفته است.
آنکه  وجود  با  راستی،  چه  و  چپی  احزاب  چه  افغانستان  سیاسی  احزاب 
تفاوت های بی شماری در باورها و آرمان های خود داشته اند و با لحاظ کردن 
با هم دشمنی های خونینی را تجربه کردند، در سرسپرده گی  این تفاوت ها 
ایدئولوژیک، شباهت های نیز داشتند. هنوز احزاب چپی افغانستان با تیرم های 
گذشته نگاه اصاحی به جامعه دارند. همچنان احزاب اسامی که در نتیجۀ 
آرمان گرایانه  بسیار  نگاه  با  هنوز  آمدند،  صحنه  به  چپی  احزاب  زدن  کنار 

نگاهی برای بهبود و اصاح کشور دارند.
نشوند،  تبدیل  برنامه  با  احزاب  به  که  زمانی  تا  افغانستان  سیاسی  احزاب 
فراهم شدن بسترهای اصاحی و شکل گیری فرهنگ سیاسی مدرن در کشور 
جمعیت  آن ها  از  یکی  که  کشور  سیاسی  احزاب  است.  انتظار  از  دور  به 
اسامی است، در سال های جهاد و مقاومت اولویت هایی داشت که در حال 
حاضر به ویژه پس از شهادِت استاد ربانی و شهید احمدشاه مسعود، به طور 
طبیعی اولویت های دیگری باید داشته باشد. احزاب سیاسی باید برای داشتن 

برنامه های کشورشمول، به اولویت های زیر توجه داشته باشند:
1- مهم ترین اولویت هر حزب سیاسی در افغانستان، داشتن برنامۀ اقتصادی 
است. تعریف واضح و روشن از وضعیت گذشته، توجه جدی به فرصت ها 
و امکانات در زمان حاضر، می تواند دورنمای سازمانی و حتا آیندۀ کشور 
را تا حدودی روشن سازد. در هر کشوری از جهان که سیستم حزبی است، 
احزاب با برنامه نخستین اولویت های خود را بر محور اولویت های اقتصادی 

متمرکز کرده اند.
سال  ده  برای  که  کشوری  هر  در  بابرنامه  احزاب  ایدئولوژی:  حذف   -2
آینده برنامه یی داشتند، با تعریف کردن اولویت های جدید، ایدئولوژی را از 
اولویت های بلند خود در ردیف اولویت های کم اهمیت و ثانوی قرار دادند.

افغانستان به طور نمونه جمعیت  3- نوسازی: نوسازی در احزاب سیاسی 
اسامی یا احزاب دیگر، جز از راه به تحرک آوردن گروه های جدید و دادن 

نقش های تازه به افراد کاردان و متخصص، امکان پذیر نیست.
4- انفکاک ساختاری: گرچه باتوجه به شکاف میان نسلی انفکاک ساختاری 
تا حدودی در احزاب سنتی در افغانستان مشکل است، اما از آن جایی که در 
مدیریت و رهبری احزاب مدرن تضاد و انفکاک ساختاری نه تنها یک مشکل 
به  گوناگون  آرای  تعارض  و  تضارب  برای  امتیاز  یک  که  نیست،  مسأله  و 

شمار می رود، چندان هم غیر عملی نمی نماید.
ظرفیت  هر چالشی  باشد،  برنامه  با  سیاسی  که یک حزب  در صورتی   -5

تبدیل شدن به فرصت های خوب را دارد.
۶- تغییر نگاه مدیریتی به جای نگاه حل مسأله محور: در احزاب جزمی و 
ایدئولوژی زده، افرادِ حزبی در هر سطحی از سر جزم و دگم اندیشی، نگاه 
معطوف به حل صددرصدی مسایل دارند و همواره اهداف حزبی و سازمانی 
خود را صرف حل مسایل می کنند. یا باید یک مسأله حل شود و یا این که 

یک سازمان سیاسی تا پایان امکانات خود برای حل آن تاش کند.
۷- باتوجه به این که افغانستان از سال های درازی به این سو تقریبًا کشور در 
جنگ بوده، پس از اولویت های اقتصادی، باید اولویت های امنیتی به فهرست 
بر  مبتنی  فیزیکی  امنیت  امنیت،  از  منظور  گیرد.  قرار  برنامه های حزبی شان 
تهدید نظامی نیست که صرفًا در برابر آن ارتش و نهادهای امنیتی پاسخ ده 
اند؛ بلکه منظور این است که احزاب سیاسی بایستی به تعریفی موسعی از 
امنیت دست یابند. طبق برآوردهای مطالعات امنیتی، کشورهایی دچار ناامنی 
می شوند که در دیگر حوزه های زنده گی روزانۀ داخلی خود گرفتار مشکات 
متعددی اند. بنابر این، امنیت به تعبیر امروزین، شامل ویژه گی های فرهنگی، 
هنجاری، هویتی، محیطی سازمانی و... می شود. در صورتی که هیچ حزبی 

چنین اولویتی نداشته باشد، در فهرست احزاب بی برنامه قرار می گیرد.
8- احزاب سیاسی: باید دستِ کم هر سال برای اهداف خود نام گذاری کنند 

و در ضمن برای هر ده تا بیست سال، برنامۀ حزبی تعریف کند.
یک  به حیث  نباید  نه تنها  سازمانی  پُست اندازی  سازمانی:  پُست اندازی   -9
به یک هدف سازمانی  باید  بر عکس،  که  نگیرسته شود،  و مشکل  چالش 
تبدیل شود. پُست اندازی سازمانی امر حتمی و الزمی یک سازمان سیاسی 

است.
10- جامعه پذیری سیاسی: باید احزاب سیاسی برای برون رفت از مشکات 
و زدودن نگاه منفی نسبت به فرهنگ مشارکت پیچیدۀ سیاسی که محور آن 
را احزاب تشکیل می دهد، با در نظر گرفتِن اهمیت و تولید فرهنگ سیاسی، 

جامعه پذیری سیاسی را به یکی از اولویت های خود تعریف و تعیین کنند.
11- نباید احزاب سیاسی صرفًا اهداف خود را وقف و صرف فعالیت های 
تغییر  سازمان  حتا  و  جامعه  روحیۀ  انتخابات  هر  در  چون  کنند.  انتخاباتی 
می کند. در آن صورت اگر یک حزب در یک انتخابات پیروز نشد، در صحنۀ 

سیاسی کم رنگ می شود.
راه  از  گاه  که  روابط خارجی خود  برقراری  در  احزاب سیاسی  نباید   -12
قدرت حزبی در حکومت اعمال می شود و گاه از راه مستقیم، تحت تأثیر 
به  برای رفتن  باید  بیرونی و سومی قرار گیرد. یک حزب سیاسی  عواملی 

مسیرهای مختلف، همزمان اهداف تعریف شده یی داشته باشد.
به امید روزی که به معنای واقعی واژه شاهد شکل گیری احزاب دلسوز و 

متعهد به کشورمان باشیم.

محبوب اهلل افخمی
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جنـرال جـان نیکلسـن، فرمانـده عمومـی نیروهـای 
امریکایـی و ناتـو در افغانسـتان می گوید کـه برعاوۀ 
فشـارهای دیپلوماتیـک و نظامی بر طالبان، فشـارهای 
مذهبـی و اجتماعـی را نیـز در سـال روان میـادی بر 

ایـن گـروه وارد خواهند سـاخت.
خبرنـگاران  بـا  دوشـنبه  روز  کـه  نیکلسـن  جنـرال 
غنـی،  جمهـور  رییـس  گفـت،  می کـرد،  صحبـت 
پیشـنهاد سـخاوتمندانۀ صلـح را بـه طالبان پیشـکش 
کـرد کـه امیـد بـه آینـده را فراهـم می کنـد و فرصتی 
اسـت که صلح، ثبات و آسـایش افغانسـتان را در پی 

خواهـد داشـت.
فشـارهای  شـاهد  مـا  »امسـال  کـرد:  تأکیـد  او  امـا 
بـود،  خواهیـم  صلـح  بـرای  طالبـان  بـر  اجتماعـی 
افغانسـتان  مـردم  شـد،  خواهـد  برگـزار  انتخابـات 
رهبـر آیندۀ شـان را انتخـاب خواهند کرد، فشـارهای 
اندونیزیـا  در  علمـا  نشسـت  برگـزاری  بـا  مذهبـی 
و جاهـای دیگـر بـر طالبـان وارد خواهـد شـد تـا 
مشـروعیت دینـی جهـاد در افغانسـتان را از آنان دور 

سـازد«.
جنـرال نیکلسـن، همچنـان گفـت کـه جنـگ امسـال 

ادامـه خواهـد یافت؛ امـا نیروهای خارجـی در میدان 
نبـرد حضـور نخواهند داشـت. او گفت کـه نیروهای 
خارجـی نیروهای افغان را مشـوره و آموزش خواهند 

داد و ایـن گونـه پروسـۀ صلح و عملیات هـای نظامی 
در برابـر طالبـان بـه صـورت مـوازی پیـش خواهـد 

رفت.

فشـارهای دیپلماتیـک موضوعـی دیگـری اسـت کـه 
بـه گفتـۀ وی، توسـط کشـورهایی کـه پروسـۀ صلح 
افغانسـتان را حمایـت می کننـد، بـر گروه هـای تندرو 

وارد خواهد شـد.
فرمانـده عمومی ناتـو تأکید کرد که امریکا فشـارهای 
خـود را بر پاکسـتان وارد خواهد سـاخت تـا به روند 

مصالحه و پروسـۀ صلح افغانسـتان گردن نهد.
او افـزود: »ترکیـب تمام این فکتورها در سـال 2018، 
تمـام فشـارها بـرای صلـح وارد می شـود، چیـزی که 

امسـال نظـر به سـال های دیگـر متفاوت می سـازد«.
ایـن اظهـارات در حالـی بیـان می شـود کـه پیـش از 
ایـن وزیـر دفـاع ایـاالت متحـدۀ امریـکا اخیـراً گفته 
اسـت کـه برخـی از طالبان، بـه روند مذاکـرات صلح 

عاقمنـدی نشـان داده اند.
صلـح  عالـی  شـورای  رییـس  خلیلـی،  محمدکریـم 
در  طالبـان  کـه  اسـت  کـرده  تأییـد  نیـز  افغانسـتان 
پیام هـای رسـمی و تبـادل دیدگاه شـان، جنـگ را راه 
حـل نمی داننـد و سـال آینـدۀ خورشـیدی گام هـای 

اسـتوار بـرای صلـح برداشـته خواهـد شـد.

در عصــر و زمانه یــی کــه در آن، حقیقــِت »طــا 
و  علــم  برق آســاِی  شــتاِب  بــا  وقــت«  بــودِن 
ــز  ــیار دردانگی ــیده، بس ــات رس ــه اثب ــوژی ب تکنال
اســت کــه روز و هفته  یــی ســپری شــود بــدون 
ــاد  ــکات مان ایج ــا و مش ــرفتی در کاره ــه پیش آن ک
شــده باشــد. امــا دردانگیزتــر از همــه ایــن اســت کــه 
حکومتــی در آغــازِ هــر ســال، پیام هــا و وعده هــاِی 
ــان آن،  ــی در پای پُرطمطــراق صــادر کــرده باشــد ول
ــر از  ــر و ویران ت ــت داری بدت ــردم و دول ــاع م اوض

ــردد. ــار مشــاهده گ ــاِل پ س
در  اکنــون  مــا  و  گذشــت   139۶ ســال  بلــی 
بــه  نــه  امــا  گرفته ایــم  قــرار  آن  انتهایِ انتهــاِی 
ایــن ســاده گی، بلکــه بــا هــزاران غــم و درد و 
ــت  ــات حکوم ــال، مقام ــن س ــاز ای ــوس. در آغ افس
تک تــِک  تــا  گرفتــه  ریاســت جمهوری  از  ـ 
و  پیام هــا  همــه  ـ  ریاســت ها  و  وزارت خانه هــا 
ــی و  ــاماِن سیاس ــدِن س ــر بِه ش ــی ب ــی مبن وعده های
اقتصــادی و اجتماعــِی افغانســتان صــادر کردنــد 

ــاِب روی  ــد ُحب ــیار زود، مانن ــا بس ــۀ آن ه ــی هم ول
آب شکســتند و بــاد هــوا شــدند. 

در ســالی کــه گذشــت، شــوربختانه مــردم افغانســتان 
ــا  ــاهد نزاع ه ــط ش ــل ـ فق ــال های قب ــد س ـ همانن
رخدادهــای  سیاســی،  بهم ریخته گی هــای  و 
ــادی  ــامانی هاِی اقتص ــی و بی سروس ــارِ امنیت فاجعه ب
و اجتماعــی بودنــد. انحصارگــری ارگ، توطیــه برای 
حــذفِ  چهره هــای شــاخص و تقــاِی ســایرین 
قــدرت،  ســفرۀ  از  عادالنــه  بهره منــدی  بــرای 
درون مایــۀ اصلــِی صحنــۀ سیاســت و حکومــت داری 
ــار و  ــم، انفج ــه بگذری ــود. از این ک ــتان ب در افغانس
مــردم،  دســته جمعی  قربانی شــدن هاِی  و  انتحــار 
محتــوای اساســِی صحنــۀ امنیــت و ثبــات در کشــور 
ــی کاری  ــر و ب ــم، فق ــه بگذری ــم ک ــود. و از این ه ب
و  تکــراری  آهنــِگ  همــان  نیــز  گرســنه گی  و 

ــود.  ــا ب ــردمِ م ــرای م ــه گی ب همیش
در ســالی کــه گذشــت، غــِم تصاحــِب کامــِل قــدرت 
ــوه در روان  ــل و بالق ــاِی بالفع ــامِ رقب ــذِف تم و ح

ــاق و  ــِت وف ــا فرص ــی، نه تنه ــای غن ــۀ آق و اندیش
ــت اندرکاراِن  ــامِ دس ــازنده گی را از تم ــی و س همدل
عرصــۀ سیاســت در کشــور گرفــت، بلکــه نفـــاق و 
فســاد و عقب مانده گــی را جانشــیِن آن ســاخت. 
رییــس حکومــِت موجــود، در معرکــۀ ســیطره جویی 
کامــل بــر ســاختار سیاســی و ادارِی افغانســتان 
ــای  ــا و ایده ه ــام طرح ه ــه تم ــد ک ــرم آم ــان گ چن
ــه شــاهراه  ــرای رســاندِن افغانســتان ب ــش ب بلندباالی
ــه  ــن معرک ــرد. ای ــوش ک ــی را فرام ــعه و ترق توس
و  دسیســه ها  انــواع  بــه  ارگ  حلقــۀ  توســط 
اقتصــادی چــرب  شــد  مفســده های سیاســی و 
و بــر طــول و عمــِق مشــکاِت کشــور افــزود. 
ــال،  ــۀ مث ــه گون ــخ ب ــِش داِغ منازعــۀ ارگ و بل در آت
رشــوه های سیاســی و اقتصــادِی فراوانــی از جانــِب 
ــه  ــف حوال ــمت های مختل ــه س ــی ب ــای غن ــم آق تی
ــای روان شــناختی  ــه و واکنش ه ــن معادل شــد. در ای
و جامعه شــناختی بــه آن، بســیاری از روندهــای 
ــاِی  ــیاری از فرصت ه ــخ و بس ــی و اداری مس سیاس

ــد.   ــخ ش ــی نس ــش و بالنده گ زای
ــه در  ــی ک ــارِ پیهم ــاِی فاجعه ب ــا و انفجاره انتحاره
ــاِل  ــرۀ س ــی از چه ــِش بزرگ ــز بخ ــل رخ داد نی کاب
ــردم  ــی م ــت و بی چاره گ ــِی حکوم 139۶ و بی کفایت
ــی پایتخــت،  ــد. در رخدادهــای امنیت ــوا می کن را احت
ــودکان ـ  ــان و ک ــامل زن ــی ـ ش ــرد ملک ــمار ف بی ش
از بیــن رفتنــد و حکومــت ابــداً نتوانســت از وقــوِع 
یــک حادثــه چنــان پنــد و تجربــه بگیــرد کــه بتوانــد 
از حــوادِث مشــابِه بعــدی جلوگیــری کنــد. انفجــار 
ــابق  ــۀ س ــان وزارت داخل ــق و خیاب ــی زنب چهارراه
انترکانتیننتــال،  هوتــل  بــه  و حملــۀ وحشــتناک 
امــور  بی لیاقتــی حکومــت در  بــارزِ  نشــانه های 
ــهروندان در  ــاِل ش ــان و م ــت از ج ــی و حفاظ امنیت

ــد.  ــمار می آین ــه ش ــال ب ــن س ای
ــکاری رو  ــر و بی ــه گذشــت، گــراِف فق در ســالی ک
ــت  ــرف غنی نتوانس ــِت اش ــود و حکوم ــاال ب ــه ب ب
ــرای لشــکِر  ــر ایجــاد کار ب ــی ب ــه وعده هایــش مبن ب
ــد. در ســال 9۶، هزارهــا  ــی کاراِن کشــور عمــل کن ب
هــزار جــواِن تحصیل کــرده و بعضــًا متخصــص، 
بــرای دریافــت شــغل، ملتمســانه بــه نهادهــا و 
ــه  ــه ب ــا نومیدان ــد ام ــه کردن ــف مراجع ادارات مختل
ــع،  ــن وض ــی ای ــۀ منطق ــتند. در چرخ ــه برگش خان
ــرقت  ــل و س ــه قت ــت از جمل ــرم و جنای ــراِف ُج گ
ــراس و  ــود و ه ــودی پیم ــیر صع ــز س ــی نی و راهزن
وحشــت بــه عنصــِر غالــِب زنده گــِی مــا بــدل شــد. 
ــیدی  ــِو خورش ــال ن ــوِل س ــه حل ــک روز ب ــط ی فق
مانــده و مطمینــًا مقامــاِت کاخ نشــین در تــدارِک تهیــۀ 
ــال هاِی  ــر از س ــوروزِی پُررنگ ولعاب ت ــامِ ن ــک پی ی
نیــز  را  آن  نوشــتِن  زحمــِت  حتمــًا  و  قبل انــد 
می کشــند  گمنامــی  و  تحصیل کــرده   جوان هــاِی 
ــِت شــانس و خوشبختی شــان، منشــی گری  ــه نهای ک
ــوده  ــروت ب ــدرت و ث ــاِن ق ــرای صاحب ــت ب و کتاب
ــۀ  ــم هم ــا، به رغ ــن پیام ه ــل از صــدور ای اســت. قب
ــه  ــان دار ب ــۀ ج ــک توصی ــم ی ــا، می خواهی ناامیدی ه
ایــن مقامــات کنیــم: حرف هــای مفــت و شــعارهای 
توخالــی، ســفره های تُهــی و دل هــای پُرخــوِن مــردم 
را پـُـر و درمــان نمی کنــد. اگــر علــم و هنــری داریــد، 
آن را در ســال نــِو خورشــیدی، در صحنــۀ عمل و در 
هیــأت »وفـــاق ملــی« و همدلــی سیاســی بــه نمایش 

بگذاریــد.

خورشـیدی نِو  سـال 
ملی« »وفاق  تحقق  زوی  ر آ و   

نکلسن:

مشروعیت دینی طالبان سلب می شود

روح اهلل یوسف زاده
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