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كابل - هرات    چاپ همزمان:

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی:

تفاهم نامة دنـدغوری
 خـالف قانـون اساسـی بود

بــا شــگفتن نــوروز و بهـــارِ دوبــاره، از خداونــد مهربــان 
ــِش رو را؛  ــاِل پی ــورم، س ــیدۀ کش ــردمِ رنج کشـ ــرای م ب
ســاِل فرامــوش کــردِن اندوه هــای ســیاهِ زمســتانی، ســاِل 
ــح، و  ــتی و صل ــاِل دوس ــنایی، س ــاِل روش ــدواری، س امیـ
ــی آرزو  ــایِش همه گان ــت و آس ــورداری از امنی ــاِل برخ س

ــم. می کنــ
نــوروز یعنــی همیــن پیــام طبیعــت، کــه بایــد به روشــنایی 

بود!  امیــدوار 
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                                                                 نوروزی

ادارۀ روزنامۀ ماندگار، پیشـاپیش فرا رسـیدن نوروز؛ جشـن و رسـتاخیِز 
طبیعـت را بـه همـۀ هم میهنـاِن گرامی خجسـته باد می گویـد و از خداونِد 
و  آشـتی  آبـادی،  آرامـی،  عزیـز؛  افغانسـتان  بـرای  مهربانـی،  و  خـرد 
سـرفرازی آرزو می کنـد. بـه امیـد روزی کـه کینه ها بـه مهـر، و نادانی ها 

بـه خـرد تبدیل شـوند و هـر روزمـان نوروز باشـد!



ACKU آن و جنـِس  نـوع  هـر  از  خشـونت ورزی 
انجـام شـود،  کـه  هـر کسـی  از سـوی  و 
قابـل پی گیـری اسـت. فکـر نمی کنـم کـه 
قانونـی در جهـان وجـود داشـته باشـد کـه 
از خشـونت حمایـت کنـد. حتـا گروه هـا 
و نظام هایـی هـم کـه دسـت بـه خشـونت 
را  خشونت گرایانۀشـان  رفتـار  می زننـد، 
در  را  آن  و  می کننـد  توجیـه  به نحـوی 

نمی داننـد.  خشـونت  ردیـِف 
خشـونت، شـکل ها و انواِع گوناگـون دارد. 
گاهـی چنـان پنهـان هسـت کـه به مشـکل 
گاهـی  امـا  داد؛  تشـخیص  را  آن  می تـوان 
چنـان چهـرۀ عریـان بـه خـود می گیـرد که 
بـرای همـه گان مشـمئزکننده تمام می شـود. 
برخـی اندیشـمندان می گوینـد: خشـونت، 
یـک امـر تاریخـی اسـت و در برهه هـای 
مختلـف، معناهـای متفاوتـی داشـته اسـت. 
پنداشـته  چیـزی کـه در زمانـی خشـونت 
دیگـر،  وضعیتـی  در  شـاید  نمی شـده، 

خشـونت خوانـده شـود. 
اندیشـمندان -  ایـن  انسـان ها - بـه گفتـۀ 
معنای خشـونت را گسـترش داده انـد تا در 
وضعیـِت بهتـری زنده گـی کنند؛ امـا با همۀ 
ایـن گفته ها، چهـرۀ عریان خشـونت هرگز 
پسـندیده نبوده اسـت. اگر ببینیـم که فردی 
قـرار  از سـوی عده یـی مـورد لت وکـوب 
می گیـرد، باعـث برانگیخته گـِی ما می شـود 
و نسـبت بـه آن واکنـش نشـان می دهیـم. 
اگـر در چنیـن وضعیتی، حتا حق با کسـانی 
باشـد کـه به آن فـرد حمله کرده انـد، بازهم 
می تـوان اسـتدالل کـرد کـه ایـن مسـأله به 
هیـچ صورت بـه آن ها این حـق را نمی داده 

که دسـت بـه خشـونت ورزی بزنند.
 اما وقتی خشـونت از سـوی کسـانی انجام 
شـود که قانون گذار و نماینـدۀ مردم اند، در 
مـورد آن ها چه باید گفت؟ خشـونت ورزِی 
آن هـا را چگونـه بایـد توجیـه کـرد؟ وقتی 
یـک عضـو پارلمـان به فـرد دیگـری حمله 
می کنـد، به چـه معناسـت؟ آیـا معنایی غیر 

از بی بندوبـاری می تواند داشـته باشـد؟
 روز دوشـنبه در شـهر کابـل در نزدیکـی 
داد.  رخ  اتفاقـی  چنیـن  خارجـه  وزارت 
محافظـان یـک عضـو مجلـس نماینـده گان 
یـک پولیـس را مـورد ضـرب و شـتم قرار 
دادنـد. حـاال این که واقعـًا در آن رویداد چه 
کسـی مقصر بوده و واقعًا چـه اتفاقی باعِث 
ایـن زد و خورد شـده اسـت، بحِث دیگری 
اسـت؛ ولی تصویرهایی که از این حادثه در 
رسـانه ها به نشـر رسـیدند، واقعـًا فاجعه بار 
بودنـد. در تصویرهـا به خوبی مشـخص بود 
کـه محافظـاِن جناب وکیـل، سـرباز بیچاره 
قـرار  لگـد  و  مشـت  زیـر  را خشـمگینانه 
داده انـد. ایـن حادثـه به چـه معناسـت؟ آیا 
می توانـد  »اوباشـی گیری«  از  غیـر  معنایـی 

باشد؟  داشـته 
اوباشـی گری  جامعه شناسـی،  بُعـد  از 
برخـی  اسـت.  تأمـل  و  بررسـی  قابـِل 
جامعه شناسـان بـه این مسـأله عطـف توجه 
کـرده و دیدگاه هـای تأمل انگیـزی را مطرح 
کرده انـد. بـرای نخسـتین بار جامعه شناسـان 
مـورد  فوتبـال  بـازی  در  را  اوباشـی گری 
توجـه قـرار دادنـد و به مـرور زمـان، آن را 
بـه دیگـر عرصه هـای زنده گـی اجتماعـی 
نیـز گسـترش دادنـد. اوباشـی گری، نوعـی 
خودنمایـی و بزرگ نمایـی اجتماعی اسـت. 
از دید این جامعه شناسـان، افراد تحقیرشـده 
عمدتـًا میـل بـه اوباشـی گری دارنـد. آنانی 
کـه در برهه هایـی از حیـاِت خـود مـورد 
اهانـت و تحقیـر قـرار گرفته انـد، به محض 
پیـدا  کننـد،  خودنمایـی  فرصـِت  این کـه 

می زننـد.  اوباشـی گری  بـه  دسـت 
کنـار  در  دوشـنبه  روز  در  کـه  آن چـه 
افتـاد،  اتفـاق  افغانسـتان  خارجـۀ  وزارت 
می توانـد  اوباشـی گری  جلوه هـای  از 
باشـد. ایـن نـوع اوباشـی گری کـه ریشـه 
و  اجتماعـی  خودکمتربینی هـای  همـان  در 
سیاسـی دارد، در روز دوشـنبه خـود را بـه 

داد.  بـروز  ممکـن  شـکِل  عریان تریـن 

وکیـل پارلمـان می داند کـه مصونیت دارد و 
بـراِی خـود حقوقی فراتـر از دیگـران قایل 
اسـت. هـرگاه مـن، بـا بسـیاری از وکالی 
نـوع  ایـن  شـده ام،  هم صحبـت  مجلـس 
خودبزرگ بینـی را در رفتـار و سخنان شـان 

دیـده ام.  به خوبـی 
زیـرا  همـه؛  نـه  و  »بسـیاری«   می گویـم 
مجلـس،  اعضـای  از  شـماری  حسـاِب 
امـا  جداسـت.  نماینده هـا  سـنخ  ایـن  از 
نـوع  ایـن  بـه  متأسـفانه  »بسـیاری«،  ایـن 
خودبزرگ بینـی به شـدت دچارنـد و خـود 
را تافته هـای جـدا بافتـه از دیگـر اعضـای 

می داننـد.  جامعـه 
در واقعـۀ نزدیـک وزارت خارجـه، روِش 
پارلمـان  وکیـل  کـه  بـود  ایـن  انسـانی 
به آسـانی از کنـارِ واقعه می گذشـت و چنان 
غوغـاِی بزرگـی را رقم نمـی زد، حتا اگر در 
همیـن مـورد خاص حق بـا او بوده اسـت. 
مشـکل اساسـی بـرای چنیـن افـرادی، این 
اسـت کـه خـود را فراقانونی می داننـد. آنان 
از چیـزی بـه نـام مصونیـت پارلمانـی نـام 
می برنـد که بـه نظـر برخی های شـان، چنان 
دامـِن گسـترده و فـراخ دارد کـه هـر نـوع 
قانون شـکنی  را می توانـد شـامل شـود. این 
مسـأله می توانـد خطرهـای بزرگـی را برای 
جامعـه رقـم زنـد. وقتـی نماینـدۀ مجلـس 
خود بـه قانون شـکن تبدیل می شـود، دیگر 
هیـچ اصل و ارزشـی پایدار باقـی نمی ماند. 
انتظـار بـرده می شـود کـه اعضـای مجلـس 
را  خـود  دیگـران،  از  بیـش  نماینـده گان 
ولـی  بداننـد،  مقـررات  و  قانـون  پای بنـد 
کمتـر دیـده شـده کـه ایـن افـراد الزام های 
قانونی را رعایـت کنند. این اولین و آخرین 
مـورد از چنیـن برخوردهـای خشـونت آمیز 
از سـوی اعضـای مجلـس نبـوده و نخواهد 
بـود. تـا زمانی که اصـل مصونیت بـا چنان 
نماینـده گان  باشـد،  مطـرح  گسـترده گی 
ادامـه  خشـونت ورزی  بـه  نیـز  پارلمـان 

داد.  خواهنـد 
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دروازه های  و  می رسد  فرا  نو  بهارِ  و  نو  ساِل  دیگر،  روز  چند  تا 
باز  افغانستان  مردمِ  روی  به  متأسفانه  نیز  چالش ها  و  مشکالت 
می گردد. در سال 94 هرچند با چالش ها و مشکالِت زیادی روبه رو 
بوده ایم، اما تهدیداتی که طبق گزارش ها، در ساِل پیِش رو گریبان گیِر 
ما خواهد شد، به مراتب سهمگین تر و مخرب تر از حوادِث سال های 

گذشته است. 
با توجه به این مسایل، مردم از دولت و جامعۀ جهانی، خواست هایی 
سال های  تجارِب  به  توجه  با  خواسته ها،  آن  عمده تریِن  که  دارند 
گذشته، فشار وارد کردن بر پاکستان از راه های گوناگون است تا از 
سیاسِت جنگ افروزی در افغانستان دست بشوید و در تأمین امنیت 

در هر دو کشور بکوشد. 
اصلی ترین  فساد،  با  مبارزه  و  جدی  اصالحاِت  دیگر،  جانب  از 
خواستۀ مردمِ افغانستان و جامعۀ جهانی از دولت وحدِت ملی است 
که بارها آن را مطرح کرده اند. چنان که در پانزده سال گذشته، شاهد 
بوده ایم که اداراِت افغانستان همه به نحوی آغشته به فساد بوده اند و 

روز به روز بر دامنۀ فسادِ آن ها افزوده شده است. 
است.  مختلف  عوامِل  زادۀ  کنونی،  نظام  در  آن  گسترِش  و  فساد 
ساختار و روِش حکومت دارِی ناقِص دوراِن آقای کرزی و ادامۀ آن 
در دولِت موجود و از جانب دیگر، نبود قوانیِن کارآمد و مجریاِن 
سوی  از  که  قانون گریزی هایی  همچنان  و  آن،  تطبیِق  برای  سالم 

زورمندان وجود دارد؛ همه به نحوی به فساد دامن زده اند. 
همچنین، با توجه به تقلبی که در انتخابات ریاست جمهوری صورت 
دولت  تیم های  میان  بی اعتمادی  سردِ  فضای  نیز  اکنون  تا  گرفت، 
فضا،  همین  از  متأثر  ریاست جمهوری  و  است  حاکم  ملی  وحدت 
در ساِل پیِش رو نیز ارادۀ قاطعی به اصالحاِت بنیادین در نهادهای 
و  یافت  نخواهد  دولت  در  سراسری  اصالحاِت  ایجاد  و  انتخاباتی 
درون حکومتی  رقابت های  در  سیاسی  توافق نامۀ  تطبیق  همین گونه، 

خاک خواهد خورد. 
از جانب دیگر، با حرکاِت مشکوک و مرموزی که نسبت به طالبان ـ 
مانند توافق نامۀ دند غوری ـ صورت گرفته و می گیرد، اوضاع امنیتی 
در ساِل پیِش رو در شمال و جنوِب کشور دلهره آورتر از سال های 
گذشته خواهد بود. اگرچه عملیات های نظامی یی که در برابر طالبان 
در این شب و روزها به راه افتاده، می باید روی وضعیت امنیتی در 
بهار پیش رو تأثیراِت مثبت بگذارد؛ اما از آن جایی که این عملیات ها 
ریاست جمهوری ست،  ارگ  در  الزم  حمایِت  و  استراتژی  فاقد 
نمی تواند تغییراِت مثبِت بنیادین و درازمدتی را در میدان های جنگ 
رونما سازد، به ویژه این که گفت وگوهای صلح نیز به بن بست مواجه 
در  را  عملیات های شان  طالبان  که  دارد  وجود  احتمال  این  و  شده 

جبهه های مختلف شدت ببخشند.
 از طرف دیگر، بحِث شناس نامه های برقی که سبب داغ شدِن مسایِل 
قومی در کشور شده، بارِ دیگر در ساِل پیِش رو مطرح خواهد شد و 
دولت وحدت ملی در این زمینه نیز با آزمون های پُرچالشی مواجه 

خواهد شد. 
همچنان در بهار پیِش رو، مهاجرِت جوانان علی رغِم همۀ خطرات، 
مالِی  توانایی  که  مردمی  و  می یابد  ادامه  توصیه ها،  و  ممانعت ها 

حداقلی دارند، از زنده گی در افغانستان دل خواهند کند.
 با این حساب، سال 95، یکی از پُرچالش ترین سال ها برای دولت 
وحدت ملی است، که اگر به ریشۀ مسایل و مشکالت توجه نکند، 
سرنوشِت افغانستان واژگون رقم خواهد خورد. مسلمًا حضور پنهان 
نیز  و  کشور  شرقی  و  شمالی  بخش های  در  داعش  سیستماتیِک  و 
میدان دادن های مرموز به طالبان در بخش هایی از کشور، می تواند 
برای  رو  پیِش  ساِل  در  را  دشواری  بسیار  و  تازه  امنیتِی  معادالِت 
آقای  برای  این بزرگ ترین دردسر  بزند و  دولت وحدت ملی رقم 

غنی خواهد بود. 
در کنار این همه، افزایش بی کاری، سقوط ارزِ ملی در برابِر دالر و 
برای  را  تازه یی  نااُمیدی های  و  دردسرها  بازارها،  از  پول  گم شدِن 

مردم خلق خواهد کرد.
 این ها مشکالتی اند که نظر به قرایِن آشکار، در ساِل 1395 دولت و 
مردمِ افغانستان را در تنگناِی شدید قرار خواهد داد؛ اما با این همه، 
اگر دولت وحدت ملی به خصوص ریاست جمهوری، اراده یی برای 
تغییِر سرنوشت و آوردِن صلح و سازنده گی در کشور داشته باشد، 
با  همکاری  در  کارآمد،  راهبردهای  و  سیاست ها  اتخاذ  با  می تواند 
جامعۀ جهانی، بر بخِش قابل توجهی از معضالت و مشکالت فایق 
آید و افغانستان را از مدارِ بحران و سقوط به جادۀ تعالی و ثبات 

رهنمون گردد.
 اما اگر دولت وحدت ملی به خواِب خرگوشی ادامه دهد، به احتماِل 
کرد،  در جنوب سقوط خواهند  برخی والیت ها  در سال 95  قوی 
بیرق های فراوانی به نامِ طالب و داعش در سراسِر کشور به اهتزاز 
درخواهد آمد و از گفت وگوهای صلح نیز جز پیروزی تروریستان، 

حاصِل دیگری به بار نخواهد نشست! 

ســال 95
 و مشـکالِت پیـِش رو
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اکنون که این سطور را می نویسم، ما بار دیگر در آستانۀ نوروز، 
نیاکان، قرار داریم و به قول معروف،  ارزش مند  این کهن یادگارِ 
»نرم نرمک می رسد اینک بهار« و قرار است حال روزگار، خوش 
شود. با رسیدن فصل بهار، طبیعت، نو می شود و زیبایی و شادابِی 
و  می رویند  سبزه ها  و  گل ها  می آورد؛  دست  به  دوباره  را  خود 

درختان، پوشاک سبز بر تن می کنند.
نوروز، یادگار روزگاران کهِن این حوزۀ تمدنی  است. از دیرباز 
بدین سو، مردمان این حوزه، اعتدال بهارِی طبیعت را دست مایه یی 
ساخته اند تا با به جاآوری آداب و رسومِ ویژه و برگزاری باشکوه 

جشن های زیبا و معنا  دار، مقدم بهار را گرامی بدارند.
شاد  برای  بهانه یی ست  ما  برای  نوروز،  که  آن  است  حقیقت   
زیستن و سر خوش و صمیمی و عاشق بودن و مهر ورزیدن و 
اعالمِ مقاومت کردن در برابر سختی ها و شکست ها و نامالیمت ها 
و سر از نو آغازیدن. در برخی از کتاب های تاریخ نقل کرده اند 
که چنگ نوازِی سیستانی پس از هجوم مسلمانان به سرزمینش، 
سرزمینش  ویرانی  از  داستان هایی  و  می گشت  برزن  و  کوی  در 
و آواره گی مردمانش را با اشک و آه تعریف می کرد و مردم را 
به  می کرد  شروع  و  برمی گرفت  را  چنگش  سپس  و  می گریاند 
نوروز  گاهِ  که  باید  شادی  اندکی  »اباتیمار،  می گفت:  و  نواختن 

است.« 
که  افرادی  نیستند  کم  ما  جامعۀ  در  دریغ مندانه  این،  وجود  با 
تازه گی  و  و سرزنده گی  شادی  با  ناسازگارِی جدی  و  مخالفت 
از  شماری  که  است  این   همه  از  تأسف آورتر  دارند.  زیبایی  و 
انسان ها در جامعۀ ما دشمنِی خود با شادی و زیبایی را زیر نام 
آموزه های دینی ترویج و تبلیغ می کنند و بدین گونه برای توجیه 
خواهش های غیرانسانی خود، از دین مایه می گذارند. این دسته 
از افراد با همۀ انواع موسیقی و آوازخوانی و ... دشمنی می ورزند 
و اسالم را طوری تصویر می کنند که گویا آیینی مبّلغ افسرده گی 
و افسرده دلی است و از آدم ها می خواهد که زنده گی یی نا شاد و 
رنج آلود و بیهوده و مالل آور داشته باشند. این گروه از مردم، با 
برگزاری جشن نوروز به سختی مخالفت می ورزند و تجلیل از 
نوروز را که مظهر شادابی و سرزنده گی  است، با چنگ زدن به 

دستاویزهای به اصطالح دینی، حرام اعالم می کنند. 
ناشاد  مردمان  که  هستند  تصور  این  به  آدم ها  از  عده  این  شاید 
خشونت محورِ  روایت  می توانند  به خوبی  غمگین،  و  افسرده  و 
آن ها را از اسالم بپذیرند و در معرض اجرا بگذارند؛ چه این که 
برطبق آن چه روان شناسان می گویند، اندوه و افسرده گی، پیوندی 
بیشتری  آماده گی  افسرده،  آدم های  و  دارد  با خشونت  تنگاتنگ 

به  افراد  این  اِعمال خشونت دارند. احتماالً  برای عقده پراکنی و 
این گمان اند که به هر اندازه یی که آدم ها غمگین و افسرده باشند، 
بیشتر از پیش، امیدشان را به زنده گی از دست می دهند و برای 
دست  کاری  هر  به  حاضرند  دیگر،  جهان  در  شادی  به  رسیدن 

بزنند.
ایتالیایی که چندی  نام بُردار  اومبرتو اکو، فیلسوف و رمان نویس 
پیش چشم از جهان فرو بست، رمان مشهوری نوشته به عنوان 
پیشوایی  رمان،  این  شخصیت های  از  یکی  سرخ«.  گل  »نام 
مذهبی ست که حاضر است همه چیز و همه کس را نابود کند تا 
جلو توزیع کتاب »کمدِی« ارسطو را بگیرد. از نظر این روحانی، 
»خندیدن، نشانۀ ضعف و سبک مایه گی و فروپاشی اخالقی است. 
سرگرمی و لذت جویی، سرشت انسانِی ما را مسخ می کند.« او در 
این زمینه این گونه استدالل می کند که هیچ وقت رفتاری ناشیانه 
از حضرت عیسا مسیح سر نزد و هیچ گاه نخندید و بذله گویی 
نکرد بلکه وی در سراسر زنده گی اش آدمی جدی و اهل انضباط 
باقی ماند. روی این حساب، از این می توانیم نتیجه گیری کنیم که 
حضرت مسیح، همۀ اشکال و انواع شادی و سرخوشی و شوخی 
و سرگرمی را ممنوع و ناروا قرار داده است. به نظر این پیشوای 
در  متعالی دور می کند  ارزش های  از  را  انسان ها  مذهبی، خنده، 
پدید  دینی  جزم های  و  باورها  در  تردید  و  شک  این که  پهلوی 
می آورد. شخصیت دیگر این داستان که ویلیام نام دارد، در پاسخ 
به این روحانی می گوید که خنده، زنده گی ست و نیازی انسانی  
و آدمی زاد نیازمند خنده است تا زنده گی کند و فراموش. خنده، 

حالت آزادی از شِر ماده و ترس است.
می توان گفت که این فهم نادرست از دین در میاِن ما مسلمانان 
هم بازار پُرجنب وجوشی دارد. پاره یی از دین داران عماًل در ذهن 
مردم این نکته را تزریق می کنند که دین، ضد زنده گی  است. اما 
آلمانی،  فیلسوف و جامعه شناس  مارکس،  کارل  آن چه  بی گمان، 
نادرست  به ُکلی  توده هاست«،  افیون  »دین،  که  گفته  دین  دربارۀ 
 است چرا که دین، عنصری مهم در امر معنا بخشی به زنده گی ست. 
اما این گفتۀ کارل مارکس دربارۀ بخشی از قرائت های غیرانسانی 
از دین در جامعۀ ما و دیگر جامعه های اسالمی، می تواند صدق 
کند. بخش بزرگی از قرائت های رایج از دین در این آب و خاک 
به راستی به افیون توده ها تبدیل شده و آن ها را به جمود و رکود 

و ایستایی و مرگ اندیشی فرا می خواند. 
اگر شما گاهی با طیف های مختلف جامعۀ ما از نزدیک سروکار 
ما  متوجه شده اید که مردمان جامعۀ  به خوبی  باشید،  پیدا کرده 
معموالً مردمانی افسرده و عصبی و غمگین اند. غالب ساکنان این 
سرزمین، بسیار به آسانی برافروخته و خشمگین می شوند و این 
نشان می دهد که بسیاری از مردم، گرفتار ناراحتی های روانی و 
عصبی اند. مبتال بودن بخش قابل مالحظه یی از افراد جامعۀ ما به 
مشکالت روانی و عصبی می تواند ناشی از عوامل مختلفی - از 
قبیل جنگ های طوالنی و محرومیت های گونه گون مادی - باشد. 
با این همه، نمی توان از ریشه های فرهنگی این معضل چشم پوشی 

کرد. 
از دین داران در کشور  تا جایی که من می دانم، قسمت مهمی   
نشانۀ  را  افسرده وشی  و  بودن  اندوهگین  و  نشستن  عبوس  ما، 
پایبندی به آموزه های دینی و عالمت کبرای وقار مؤمنانه می دانند. 
در فرهنگ دینی ما، به شادی و نشاط، روی خوشی نشان داده 
نمی شود و مرگ اندیشی و آخرت گرایی افراطی، تشویق و تبلیغ 
می شود. کافی ست در این زمینه بدانیم که تا چند سال پیش - و 
شاید تا حاال نیز- کتاب »منظرۀ مرگ« از پُرخواننده ترین کتاب ها 
از  پُر  ذهن شان  که  آدم هایی  است!  بوده  ما  مردم  تودۀ  میان  در 
داستان های خرافی و خوف ناک »منظرۀ مرگ« باشد، قهراً آدم های 
نُرمالی نخواهند بود و نگاهی مثبت و امیدوار به زنده گی نخواهند 
داشت. آموزه های بزرگاِن ما نیز تأکید بر زهد و دنیا گریزی دارد 
و روی این نکته پای می فشارد که هر قدر آدمی گرفتار رنج و 
مشقت و دشواری شود، به همان اندازه نزد پروردگار، مقرب تر 
است. نکته یی که پیوسته بسیاری از دانشمندان و نویسنده گاِن ما 
پدید  سده ها  درازای  در  را  مسلمانان  فکری  عظیم  میراث  که  ـ 
آورده اند ـ روی آن تأکید  ورزیده اند، این بوده که آدم های خوب 
بیچاره و درمانده و  باید همیشه بدبخت و  تقوا پیشه  پارسا و  و 
بیمار و فالکت زده و فقیر و مصیبت زده و غمگین باشند. از نظر 
بندگان  بر  مصیبت ها  انواع  تحمیل  با  خداوند  دانشمندان،  این 
دین دار و ویژه اش، آن ها را نوازش می دهد و به نحوی رفتار آنان 
را می ستاید. امام سیوطی، کتابی تألیف کرده دربارۀ »فضایل تب«، 
ابن حجر عسقالنی هم کتابی نگاشته در مورد »فضیلت طاعون«. 
تألیف کرده در خصوص »فضیلت َکیک«!  نیز سیوطی رساله یی 
خیلی  خیلی  فقیهان  و  محّدثان  جملۀ  از  عسقالنی  و  سیوطی 
برجسته در تاریخ اسالم اند و نمی توان از کنار نامِ آنان بی اعتنار 

عبور کرد.
آیا کسی که در سایۀ چنین فرهنگی بزید و به رشد و بالنده گی 
برسد، عالقه یی به زندگی و آبادانی و پیشرفت و ترقی در دلش 

پیدا خواهد شد؟ 
انسان است و هر  انکارناپذیِر هر  نیاز فطری و  شادی و نشاط، 
نحله و مکتبی که بخواهد با این نیاز بنیادیِن انسان مخالفت کند، 
در واقع تیشه بر ریشۀ خود زده است؛ چرا که مقابله با نیازهای 
ارادۀ تکوینی خداوند  با  انسان ها، در واقع مقابله  ذاتی و فطرِی 
است و به هیچ صورتی مقرون به کامیابی نخواهد بود. انسان به 
شادی و خوشحالی نیاز دارد تا بتواند مقاومت بورزد و پنجه در 
و  با سرشت  که  دینی  بیفکند.  بی رحم  زنده گی  مشکالت  پنجۀ 
نیازهای بشری دشمنی بورزد، هرگز نمی تواند در کنار مکتب های 
فکری و اجتماعِی معاصر بایستد و حرفی برای گفتن در جهاِن 

پُرهمهمۀ امروزی داشته باشد. 
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ســالم 
بر نوروز آریایی

»سـالم بـر نـوروز آریایـی« کتابـی اسـت در 
ایـن جشـن  شـناس نامۀ  و  نـوروز  بـه  پیونـد 
خجسـته کـه توسـط دکتـر صاحب نظـر مرادی 
از تاریخ نـگاران نام آشـنای افغانسـتان، نوشـته 

شـده اسـت.
ایـن کتـاب در هزار نسـخه و 79 برگ و نوبت 
خورشـیدی،   1390 سـال  در  نخسـت  چـاپ 
از نشـانی انتشـارات سـعید در کابـل بـه نشـر 
رسـیده که فرامـرز فرهاد مـرادی صفحۀ آرایی 

آن را بـه دوش داشـته اسـت.
بلخ، گهوارۀ نوروز و تمدن آریایی، در پیشـگاه 
بلـخ، سـال نامه های آریایـی، جشـن های ویـژۀ 
آریایی، نـوروز آریایی، نوروز در دورۀ اسـالم، 
سـنت های نـوروزی و گذاری بـر چکامه زاران 
نـوروزی، عنـوان  بحث هـای مطـرح شـده در 

کتاب اند. ایـن 
دکتـر صاحب نظـر مـرادی در »حرف نخسـت« 
قدیم تریـن  از  نـوروز  کـه  اسـت  نوشـته 
آریانـای  در  گل  و  اللـه  جشـن های شـکوفه، 
باسـتان و خراسـان بـزرگ، یکـی از مواریـث 
فرهنگـی و تمدنی بشـریت، نمـاد ماندگاری و 
ایسـتایی مـردم آریایی در درازنـای تاریخ، عید 
رسـتاخیز طبیعت، جشـن دهقان و بذر افشـان، 
نماد تسـاوی شـب و روز، سـر آغاز فصل کار 
و غـرس نهال و جشـن تخت نشـینی جمشـید 
بـر سـلطنت باختـر و ده هـا مناسـبت فرخنده، 

تاریخـی و فرهنگـی بوده اسـت.
آقـای مـرادی بـه ایـن بـاور اسـت کـه نـوروز 
بـا توجـه بـه انبـوه برداشـت ها و مفاهیمـی که 
در رهگـذار زمان هـا بـا خـود آورده اسـت، به 
دانش نامه یـی شـباهت دارد کـه در هـر صفحـۀ 
و  باورهـا  از  متباینـی  مفاهیـم  می تـوان  آن 
مناسـبت ها را به تماشـا نشسـت و بـه خوانش 

. فت گر
آقـای مـرادی هدف از نوشـتن این کتـاب را را 
حفـظ فرهنـگ و داشـته های پُربهای سـرزمین 
مـا گفتـه و تأکیـد کـرده اسـت که بـا آگاهی از 
داشـته های فرهنگـی بومـی خودمـان می توانیم 
در برابـر تهاجـم فرهنگـی بیگانـه گان مقابله و 

از هسـتی خـود دفـاع کنیم.
بـه نوشـتۀ نویسـندۀ کتـاِب سـالم بـر نـوروز 
آریایـی: مـردم مـا در خزینـۀ فرهنـگ بشـری 
جایـگاه خاصـی داشـته و پشـت بـر متـکای 
ارزش هـای  و  خردگرایـی  از  اسـتواری 
خـود  پیرامونیـان  بـا  متسـاهل  و  هم جوشـی 
نیکـو  صفـات  ایـن  همـاره  بایسـت  دارنـد، 
و  کاری  ایجـاد  در  سـیالیت  بـا  را  سـازنده  و 
افـزودن بـه میراث هـای فرهنگـی و تاریخـی 
نیـاکان خویـش از دسـت ندهند و با حراسـت 
از ایـن ارزش هـا، مکتـب خودآگاهـی ملـی را 

بـه کانـون گـرم دفـاع و پـاس داری از سـنن 
پسـندیده، پدیده های شـاذ و مانـدگار فرهنگی 
در  مفتخـر  و  قـدم  پیـش  دسـت آوردهای  و 
سـاحۀ تفکـر و عقالنیـت و تابش هـای علمـی 

سـازند. مبـدل  فرهیختـه گان خـود 
درازی  سـال های  مـرادی  صاحب نظـر  دکتـر 
اسـت کـه در عرصـۀ تاریـخ و فرهنـگ کهـن 
فراوانـی  کارهـای  و  پژوهـش  سـرزمین  ایـن 
انجـام داده، تنهـا ده هـا گفت و گـو و مقالـه در 
زمینـۀ نـوروز نوشـته اسـت کـه برخـی از این 
نوشـته ها  طـی سـال های گذشـته، در روزنامـۀ 

مانـدگار نیـز بـه نشـر رسـیده اند.
کابـل در گـذرگاه تاریخ، کابـل در منابع ادبی و 
تاریخـی، کابـل در عصر بازسـازی، احمد شـاه 
مسـعود و تحوالت دهۀ هشـتاد در افغانسـتان، 
توفـان شـمال، بدخشـان در تاریـخ، آریانـا و 
آریاییـان و...، کتاب هـای از آقای مرادی اسـت 
کـه بـه چـاپ رسـیده و شـماری از کتاب ها و 

یادداشـت هایش انتظـار چـاپ می کشـند.
آن چـه بـه عنـوان کمبـود در کتـاب »سـالم بر 
نـوروز آریایـی« بـه چشـم می خـورد این کـه، 
عکس هـای  از  کتـاب  ایـن  پشـتی  طـرح  در 
بی کیفیـت اسـتفاده بـرده شـده و طـرح بسـیار 
ابتدایـی، در شـأن محتـوای تاریخـی و دقیـق 

ایـن کتـاب نیسـت.
بـد ریخت بـودن نشـانه گذاری و نوع اسـتفاده 
از خـط از مشـکالت دیگـر ایـن کتـاب اسـت 
کـه نشـان می دهـد ویراسـتار آن بـا حوصلـۀ 

فشـرده ایـن کتـاب را بازبینـی کرده اسـت.
بـه هر رو، این شناسـه را با شـعری از سـعدی 
بـر  سـالم  کتـاِب  نخسـت  برگ هـای  در  کـه 

آمده،  آریایـی  نـوروز 
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احمدذكی خاورنیا
فراوانی دست وپنجه  با مشکالِت  افغانستان  امروز که مردم 
زیادی  ناهمواری های  با  حوزه ها  تمامِ  در  و  می کنند  نرم 
مواجه اند و فساد و بی عدالتی و ظلم و ستمگری به اوِج خود 
رسیده، نوشتن دربارۀ حل و حرمِت برگزاری جشِن نوروز 
می نماید.  ساده لوحانه  ظاهراً  این دست،  از  دیگر  مسایل  و 
و  تبلیغات  است،  داشته  وا  کار  این  به  را  بنده  آن چه  اما 
موسسه های  و  منابر  اصحاِب  برخی  که  سروصداهایی ست 
اسالمی به راه انداخته اند و برگزاری جشِن نوروز را کفر و 
انحراف از مسیر الهی می دانند، بدون این که به خود اجازه 
دهند که پیراموِن این موضوع تحقیق کرده و حقیقِت آن را 

دریابند. 
این نوشته تالش دارد که جشن نوروز را از منظِر مخالفان و 

موافقان تبیین و بررسی کند.

نوروزکدامروزاست؟
آغاز سال طبیعی که به طور معین، نخستین روز فروردین ماه 
و هنگام انتقال خورشید از برج حوت به برج حمل است را 
نوروز می نامند. این روز پیشینۀ بلندی در اعماق تاریخ دارد 
اشکانیان  هخامنشیان،  آریاییان،  زمان  از  قرن ها  طول  در  و 
از  فرازهایش  و  فرودها  همۀ  با  امروز،  به  تا  ساسانیان  و 
بالنده گی و اعتبار خاصی برخوردار بوده است. شاید علت 
همسویی  و  همنوایی  ماندگاری اش،  و  نوروز  جشن  بقای 
آن با زیبایی، لطافت، نشاط، جنبش و رویِش طبیعت باشد. 
گرچه در زمان های مختلف به ویژه پس از گسترش اسالم 
در سرزمین های شرق و غرب جهان اسالم، برخی شکوک و 
شبهات پیرامون این روز از طرف علمای اهل سنت و تشیع 
وارد شده، اما این روز توانسته با گذشِت زمان های زیاد و 
مخالفِت برخی حکومت های اسالمی، راهِ خود را ادامه دهد 

و تا امروز باقی بماند.
پیش از این که به بیان آرای فقها در زمینۀ تجلیل از نوروز 
بپردازم، الزم می بینم که اصول و ضوابط فقهی یی را که در 
برای  است،  شده  وضع  عیدها  و  جشن ها  از  تجلیل  زمینۀ 
خواننده گاِن گرامی بیان بدارم تا در روشنایی این اصول، در 

این زمینه با مسایل عالمانه برخورد کنند. 
ضوابط و قواعد فقهی در زمینۀ تجلیل از جشن ها و عیدها

1ـ اصل و قاعده در زمینۀ عیدها و مناسبت ها، بر توسعه و 
تسامح و گشایش است؛ چنان که در حدیثی از عائشه روایت 
است که پیامبر خدا فرمود: “بازی کنید تا قوم یهود بدانند که 

در دیِن ما تسامح و گشایش است.”
از  که  نارواست  مسلمانان  برای  عیدهایی  آن  از  تجلیل  2ـ 
شعایر دینی غیرمسلمانان باشد. در چنین صورتی اگر کسی 
به  را  کند، حدیث “کسی که خود  تجلیل  آنان  عیدهای  از 
قوم دیگری شبیه سازد، او از همان قوم است” شامل حاِل 

وی خواهد شد. 
مشرکین  و  مسلمانان  که  است  مظاهری  ما  جهاِن  در  3ـ 
و  پاکیزه.  و  مباح  چیزهای  مانند  آن اند،  دارای  همه گی 
همچنان  و  می باشد  مسلمانان  ویژۀ  که  نمادهایی ست 
سمبول هایی وجود دارد که مخصوِص مشرکین است و یا 
در  می آید.  حساب  به  آن ها  شعارهای  و  مظاهر  از  این که 
چنین حالتی قاعده یی که در روشنایی آن می توان به شباهت 
یا عدم شباهت با مشرکین پی برد، همانا موافقت مشرکین 
در شعارها و عادت ها و جشن ها و باورهای آن هاست. مثاًل 
و  ویژه گی ها  جمله  از  عیدها  از  عیدی  که  دریابیم  هرگاه 
باورهای باطِل آن هاست، در چنین صورتی موافقت با آن ها 
ناروا خواهد بود، و اگر چنین نبود، در آن صورت موافقت 
اشکالی نخواهد داشت، مانند: جشن گرفتن و یا روزه گرفتن 

در ایام عاشورا. 
بیان اقوال  با در نظرداشت این اصول، اینک می پردازیم به 

و دالیل فقها.

اقوالودالیلفقهایمخالفتجلیلازنوروز
تقسیم  دسته  دو  به  نوروزند،  از  تجلیل  مخالف  که  کسانی 

می شوند:
حرام  را  نوروز  از  تجلیل  که  قدیم اند  فقهای  اول،  دستۀ 
پنداشته اند، اما از البه الی اقوال آن ها چنین برداشت می شود 
که حرمت تجلیل از نوروز از منظر آن ها مقید است نه مطلق. 
عید  نوروز،  که  بوده اند  باور  این  به  آن ها  که  معنا  این  به 
مذهبِی زردشتیان بوده و مشارکت در چنین عیدهایی جایز 

نمی باشد.
دستۀ دوم، علمای سلفی معاصرند. آن ها بنا بر فهِم خاصی 
که از بدعت دارند، هر عیدی ـ به جز عید فطر و عید قربان 
ـ را بدعت دانسته و تجلیل از آن را انحراف از مسیر اسالم 

می پندارند. 
کهدالیلفقهایدستهاولودومراذیاًلذکرمیکنم:

اقوال دستۀ اول: اکثریت پیروان مذاهِب فقهی چهارگانه به 
مکروه بودِن جشن نوروز قایل اند؛ برای این که جشن گرفتن 
می آید  به حساب  مشرکین  ویژه گی های  از  یکی  روز،  این 
را  کاری  چنین  که  کسانی  تکفیر  به  آن ها  از  برخی  حتا  و 

می کنند، قول نموده اند. 
را  مهرگان  و  نوروز  روز  در  گرفتن  روزه  احناف،  فقهای 
آتش پرستان  به  تشبه  کار،  این  که  دانسته و گفته اند  مکروه 
است. و برخی از آن ها مبالغه کرده و به کافر بودن کسانی که 
برای تعظیم این روز به همدیگر هدیه می دهند، فتوا داده اند.
مالکی مذهبان نیز برخی بر کراهت و برخی بر تحریم هدیه 
“اگر  می گوید:  عات  ابن  کرده اند.  قول  روز  این  در  دادن 
شخصی به تجلیل نوروز و مهرگان بپردازد، فردی غیرعادل 

شناخته خواهد شد.”  

را  مهرگان  و  نوروز  گرفتن  حنبل، جشن  احمدبن  پیروان   
مکروه دانسته و تعظیِم آن را حرام می پندارند. همچنان روزه 
گرفتِن آن روزها را نیز مکروه می دانند، اما پختن شیرینی و 
غذاها را حرام نمی دانند ولی می گویند اگر بیشتر از مصرِف 
دادن  حنبلی ها  همچنان  بود.  نخواهد  نیکو  باشد،  روزمره 

هدیه در روز نوروز را برای معلمان جایز می دانند. 
امام ذهبی می گوید: جشن گرفتن به میالدـ  سال عیسویـ  و 
نوروز و یک جشن دیگر به نام خمیس، بدعتی است بد. اگر 
مسلماني این کار را از روی باورمندی به این گونه جشن ها 
انجام دهد، جاهل خوانده مي شود و مورد تنبیه و سرزنش 
قرار می گیرد، و اگر این کار را براي اظهار محبت و دوستی 
به کافران انجام دهد نیز کار بدی را انجام داده است. اما اگر 
آن را از روی عادت و خوش گذرانی و تفریح و خوش سازی 
خانواده اش انجام دهد، مسأله فرق می کند و ارتباط به نیِت 
االعمال  “انما  می فرماید:  خدا  پیامبر  زیرا  می گیرد؛  شخص 
بالنیات” یعنی خوبی و بدی اعمال بسته گی به نیت دارد و 
کسی که از این مسأله آگاهی ندارد، باید با روش مناسب و 

مالیم آگاه کرده شود.  
اقوال و دالیل دستۀ دوم: عدۀ دیگر که قایل به تحریم جشن 
نوروز اند، سلفی ها می باشند. این گروه چنان که در باال اشاره 
شد، جز تجلیل از عید فطر و قربان را بدعت و انحراف از 
از  خدا  پیامبر  که  حدیثی ست  آن ها  مستنِد  و  می دانند  دین 

مشابه ساختن خود به کفار منع می کند.
از منظر این ها، جشن گرفتن نوروز، شباهت حاصل کردن با 
مشرکین آتش پرست است؛ برای این که نوروز عید مذهبی 
زردشتیان می باشد. و گفته اند در کتاب مصنف ابن ابی شیبه 
که حاوی آثار می باشد، دربارۀ نوروز آمده است که: “حدثنا 
عباد عن سعید عن الحسن انه سئل عن صوم النیروز فکرهه 
و قال تعظمونه؟” ترجمه: “از حسن در مورد روزه گرفتن 
در روز نوروز پرسیده شد پس این را ـ روزه گرفتن در روز 
نوروز را ـ بَد پنداشت و گفت: آیا شما آن روز را تعظیم 
می کنید؟” و در همین کتاب نیز از حسن نقل شده است که 

گفته است: “ما لکم و للنیروز،ال تلتفتوا الیه، انما هو للعجم” 
ترجمه: “شما را به نوروز چی؟ توجهی به آن نکنید، نوروز 

مخصوص اعجمیان است.”
به هر حال، می توان گفت که خالصۀ اقوال مذاهب چهارگانه 
عبارت های شان  میان  است، گرچه  همین  معاصر  سلفیان  و 

تفاوت هایی وجود دارد. 

اقوالودالیلعلمایموافقتجلیِلنوروز
تحفه های  قبول  و  تجلیل  جواز  بر  نیز  علمایی  مقابل،  در 
نگیرد  از نوروز صورت  تا زمانی که بزرگ داشتی  نوروزی 
فتوا داده اند، و اگر تجلیل از این روز حرام می بود، هرگز این 

دسته از علما قول به قبول هدیۀ آن ها نمی کردند. 
از منظر این دسته از علما، نوروز از ویژه گی ها و از باورهای 
باطِل آتش پرستان به حساب نمی آید و هیچ دلیلی مبنی بر 
و  نوروز  کرد،  منع  خدا  رسول  که  را  روزی  دو  آن  این که 
مهرگان باشند، وجود ندارد. و تفسیر آن دو روز به نوروز و 

مهرگان به چند دلیل اشتباه است:
اوالً: از ظاهر حدیث دانسته می شود که آن دو روز پی در پی 
بوده اند، درحالی که نوروز و مهرگان در ماه های مختلف اند.

که  شناختند  را  مهرگان  و  نوروز  زمانی  مدینه  مردم  ثانیًا: 
سرزمین فارس را در زمان حضرت عمر فتح کردند و پیش 

از آن، از این روزها آگاهی نداشتند.
یومان...”  الجاهلیه  الهل  “کان  می گوید:  حدیث  در  ثالثًا: 
یعنی: “بود اهل جاهلیت را دو روز”. اگر هدف از آن دو 
روز، نوروز و مهرگان می بود، از آن ها یاد می کرد و نام شان 
از  برگرفته  عید  دو  این  می گفت  این که  یا  و  می گرفت  را 

پارسیان است. 
رابعًا: برخی از صحابه تجلیل از نوروز را مباح دانسته اند، اگر 
مراد حدیث فوق، از این دو روز نوروز و مهرگان می بود، 
درحالی که  نمی دادند،  را  تجلیل  اجازۀ  کرام  صحابۀ  هرگز 

ایشان عالم تر از دیگران به این امر اند.
دالیلعلماییکهقایلبهجوازتجلیلازنوروزاند:

ابن جریر طبری در تاریخ خود آورده است: “... پس جمشید 
علما را گرد آورد که چیست؟ این پادشاهی بر من باقی و 

داد  پس  میان خلق خدای.  دادگستری  گفتند:  دارد؟  پاینده 
من  که  دادخواهی  روز  که:  گفت  را  علما  سپس  بگسترد. 
می نشینم شما همه نزد من آیید تا هرچه روا باشد مرا بنمایید 
تا آن کنم. نخستین روز به دادخواهی رفت، هرمزد روز بود، 
نخستین روز ماه فروردین. پس آن روز را نوروز نام کردند.” 
این  به  قریب  نیز  محاضرات األدباء  در  اصفهانی  راغب 
مضمون حکایتی ذکر کرده است. اما این حکایت دال بر این 
است که این روز، به عنوان روز ملی ایرانیان بوده است، نه 

روز مذهبی و دینی. 
نقل قول های زیادی را دینوری در االخبارالطوال ذکر کرده 
این  از  پارسیان  این واقعیت است که تجلیل  که همه مبین 
روز نه بر اساس آموزه های دینی، بلکه بر اساس عید ملی 
بوده است. اما در اصل و منشای این روز اقوالی نقل شده 
است که مبیّن خوبِی آن می باشد. از جمله این که ابن عساکر 
)22/261( روایتی از ابوهریره دارد که می گوید: روزی که 
خداوند خاتم سلیمان به وی برگرداند، روز نوروز بود، در 
آن روز شیاطین هدیه ها آوردند و هدیۀ پرستوها، آبی بود که 
با نوک های خود آورده و محضر سلیمان را آب پاشی کردند، 

از آن به بعد مردم در نوروز به آب پاشی پرداختند.
روز  این  در  پذیرفتن  و  دادن  هدیه  جواز  به  ارتباط  در  و 

دالیلی ذکر کرده اند از جمله:

بیهقي )9/392( با سند خود ذکر کرده که: به علی رضی اهلل 
چیست؟  این  پرسیدند  ایشان  آوردند.  نوروزی  هدیۀ  عنه 
امروز روز نوروز است. علی گفت:  امیرالمومنین  یا  گفتند: 

هر روز فیروز بسازید! 
بزرگ ترین  بسازید”،  فیروز  روز  هر  “که  علی  در سخن  و 
دلیل بر مباح بودن تجلیل و قبول کردِن هدایا در این روز 

می باشد.
امام بخاری در شرح حال )سعر( با سند آورده است که برای 
علی فالوده آوردند. پرسید این چیست؟ گفتند: امروز نوروز 
بیاورید.  نوروزی  ما  برای  روز  هر  فرمود:  حضرت  است. 
زبیدی در تاج العروس و فیروزآبادی در القاموس المحیط نیز 

این حکایت را بیان کرده اند.
آثار زیاد دیگری در این زمینه وجود دارد که از ذکر آن ها 
عباد  ابن  لغویان  امام  بسنده می کنم که  این  به  صرف نظر و 

کتابی زیر نام “فضائل النیروز” نوشته است.

تحلیلوارزیابیدالیلفقهایمذاهبچهارگانه
نصی  نوروز،  از  تجلیل  تحریم  زمینۀ  در  که  است  پُرواضح 
از قرآن و سنت وجود ندارد و اگر می داشت، دیگر جایی 
تجلیل  تحریم  بر  فقها  مستند  و  نبود.  جدال  و  بحث  برای 
از نوروز، استنباط از این حدیث است که زمانی که رسول 
خدا دید انصار دو روز را تجلیل می کنند، فرمود: “پروردگار 
دو روز بهتر را برای تان قرار داده است و آن هم عید فطر و 
که  است  اجتهادی  مسأله یی  این موضوع،  اما  است”.  قربان 
می شود دربارۀ آن با استناد به دالیل، تجدید نظر کرد و بر 
حرف فقهای کرام دربارۀ حرمت تجلیل از نوروز حرفی زد 
و چیزی گفت. بنابرین، از البه الی سخنان فقهای دستۀ اول 
در زمینۀ تحریِم تجلیل از نوروز، برمی آید که هدِف آن ها از 

“نوروز حرام” دو چیز بوده است:
پرستان  آتش  و  کافران  جشن  را  نوروز  آنان  این که  اول 
می دانستند، و در آن زمان آتش پرستان آن را به حیث مراسم 
آن  در  مسلمانان  این که  جالب  و  می گرفتند،  جشن  دینی 

مراسم به گونه یی از راه قبول هدایا شرکت می کرده اند. 
دوم این که خطر کفر و واقع شدن در حرام، زمانی متصور 
است که مسلمانی نوروز را به عنوان عید دینی تجلیل کند 
و به قدسیتش باور داشته باشد. و هرگاه به قدسیِت دینی آن 

معتقد نباشد، چگونه می توان آن را حرام پنداشت؟
اما آن چه امروز در کشور ما و در برخی از کشورهای اسالمی 
به  ارتباطی  نوروز تجلیل می گردد، هیچ  به عنوان  دیگر که 
پیروی از جشن غیراسالمی ندارد. و هیچ کس این روز را 
این  نیست، و  قایل  به آن عظمتی هم  مقدس نمی پندارد و 
و  ندارد  زردشتی  دیانت  به  ارتباطی  هیچ  راحج  بر  بنا  روز 
این  بر  برخی  نیست.  معلوم  چندان  نیز  آن  تاریخی  پیشینۀ 
با  اسالمی  از کشورهای  برخی  در  مروج  نوروز  که  باورند 
به  است،  متفاوت  می کردند  تجلیل  زردشتیان  که  نوروزی 
مانند عید اضحی و عید فطر در  نو آن ها  گونه یی که سال 
هر سال، بر اساِس وضع طبیعی تغییر می یافت و در ماه های 

مختلف آغاز و تجلیل می شد.
 و اهمیت این روز برای مردم ما، در زیبایی و تحوِل شگفت 
و  مردم  پی،  در  پی  ماه  چند  که  طبیعتی  است؛  طبیعت  در 
و  و سیاحت  زراعت  و  و کشت  کار  از  را  دهقانان  به ویژه 

گشت وگذار بازداشته بود.
هدف  که  بدهیم  نوروز  تحریم  به  فتوا  می توانیم  زمانی 
از  بزرگ داشت  و  تعظیم  این جشن،  برگزاری  از  مسلمانان 
فتواهای  این گونه  با  این،  غیر  در  باشد.  غیراسالمی  آیین 
کار  به  آن  معیارهای  برخالف  را  شرعی  حکم  تحریمی، 

برده ایم.
می پسندد،  را  نوروز  و  نو  سال  تجلیِل  نیز  منطق  و  عقل 
برای این که با آمدِن بهار همه چیز در طبیعت تغییر می کند؛ 
زردی ها به سبزی ها و خشکی ها به طراوت ها مبدل می گردد. 
با  همه گی  اهلی،  حیوانات  تا  گرفته  وحشی  پرنده گاِن  از 
و  می رقصند  و  می خوانند  آواز  طبیعت  آهنِگ  با  همنوایی 
درختان نیز گل های خود را بر آنان می افشانند. آیا در چنین 
روزی، برای انسان الزم نیست که با طبیعت هم صدا شده و 
به تجلیل از روزی بپردازد که همه گان را مجذوب ساخته و 

برِگ جدیدی را برای زنده گی باز کرده است؟ 

چگونه می توان 
نوروز را حرام 

پنداشت؟!
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در کشاکش جنگ میان مرگ، سرما و کرختی از یک سو، 
و زنده گی، نسیم و نشاط از سوی دیگر، و در فضایي 
که رعد طبل جنگ می نوازد، قوس وقزح تیرباران در زِه 
کمان گذاشته، قلب کرختی را نشانه می گیرد، آذرخش 
بهار با تازیانه آتشیِن خویش بر سینۀ تاریکی می کوبد 
و الله و شقایق قالین سرخ خویش را در مسیر استقبال 
لشکریان پیروز کارزار زنده گی می گسترانند؛ تنور فتوا 

و ضد فتوا در رابطه با نوروز نیز گرم می شود.  
نوروز دشمنان گوناگونی دارد. گروهی درد دین دارند 
و هدف شان پاسداری از مرزهای اعتقاد در برابر یورش 
سنن  تمامی  با  دسته یی  است.  آتش پرستانه  سنت های 
فرهنگی این خطۀ باستانی، سر دشمنی داشته و به بهانۀ 
دین با نوروز مخالفت ورزیده و هرآن چه را که از آن 
این سرزمین به مشام آید، می کوبند.  بوی تمدن کهن 
است  زمستانی  سرشت شان  و  خصلت  دیگر،  جمعی 
چشمان  گذاشته،  پیشانی  سر  بر  عمامه یی  همین که  و 
و چهره یی  ترش  جبینی  با  و  نموده  سرمه  را  خویش 
گرفته بر صدر مجلسی تند نشستند، تصور می کنند که 
گویا به خدا نزدیک شده و صالحیت دارند تا هر امری 
را که دل شان خواست، حرام و یا حالل اعالم نمایند. 

بهاری  اعتدال  روز  دور،  گذشته های  از  را  نوروز  اگر 
می شوند  برابر  روز  و  هم شب  آن،  در  که  اند  نامیده 
آن  از  تجلیل  طرف داران  می گردد،  معتدل  هوا  هم  و 
را نیز می توان رهروان خط اعتدال نامید، همان طوری 
افراط گرایان  قطار  در  می توان  را  مخالفانش  که 
زمستان طینت قرار داد. نوروز سمبول زنده گي و زایش 
آن، سپاهیان  و رویش است؛ همان طوری که دشمناِن 
از  تجلیل  روز  نوروز،  اند.  تباهي  و  مرگ  و  انتحار 
مخالفاِن  و  است،  نور  چیره شدن  و  آفتاب  درخشش 
آن، ساکنان مغاره ها و تاریک خانه هایي اند که از دیدن 
آفتاب، روبه رو شدن با جامعه و باالخره از نشان دادن 

چهره هاي شان به مردم هراس دارند.
انقالب  از  استفاده  با  و  گذشت  که  سالی  چند  در 
رسانه یي، رساله ها، مقاله ها و سخنراني هایي مختلفی در 
تمامِی  زیربناي  که  شد  نشر  نوروز  با جشن  مخالفت 
آن ها، حدیثي بوده که از سوي مالک بن انس )رض( 
خواهیم  سعي  ما  مقاله  این  در  است.  شده  روایت 
و  افگنده  حدیث  همین  به  باره  دو  نگاهي  تا  ورزید 
ابعاد مختلف آن را مورد بررسي قرار دهیم. متن این 
سنن  »صالۀ العیدین«  باب  »الصالۀ«  کتاب  در  حدیث 
إسمعیل  بن  موسی  »حدثنا  است:  آمده  چنین  ابوداود 
ُ َعنُْه – َقاَل:  حدثنا حماد عن حمید َعْن أَنٍَس - َرِضَي اهللَّ
ُ َعَلیِْه َوَسلََّم - الَْمِدینََۀ، َولَُهْم یَْوَماِن  َقِدَم النَّبِيُّ - َصلَّی اهللَّ
یَْلَعبُوَن فِیهَِما، َفَقاَل: )َما َهَذاِن الْیَْوَماِن(؟ َقالُوا: ُکنَّا نَْلَعُب 
َعَلیِْه   ُ -  َصلَّی اهللَّ  ِ َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ الَْجاِهلِیَِّۀ.  فِیهَِما فِي 
ُ بِهَِما َخیًْرا مِنُْهَما: یَْوَم األْْضَحی،  َوَسلََّم ـ َقْد أَبَْدلَُکُم اهللَّ
َویَْوَم الْفِْطِر.« عون المعبود شرح سنن أبي داؤد، نگارش 
دوم،  چاپ  عظیم آبادي،  شمس الدین  محمد  ابوالطیب 
جزء سوم، صفحه 485-486،  المکتبۀ السلفیۀ، المدینۀ 

المنورۀ، المملکۀ العریۀ السعودیۀ، 1968.
از  حماد  و  حماد  از  اسماعیل  فرزند  »موسی  یعني: 
می کنند  روایت  عنه  رضي اهلل  انس  از  حمید  و  حمید 
که گفت: زمانی که پیامبر )ص( وارد مدینه شد دید که 
مردم دو روزی داشتند که در آن دو مناسبت به بازی 
می پرداختند. پیامبر فرمودند: »این چه روزهایی است؟« 
گفتند: ما در دوران جاهلیت در این دو روز به بازی 
و سرگرمی می پرداختیم. پیامبر خدا در پاسخ فرمودند: 
»خداوند دو روز بهتری را جاگزین آن ها کرده است: 

عید قربان و عید فطر«.
که  عون المعبود  مؤلف  عظیم آبادی  محمد شمس الحق 
صد  و  بوده  داوود  ابو  سنن  شارحان  معروف ترین  از 
سال پیش در هندوستان می زیسته، در شرح این حدیث 
مدینه  به  مکه  از  اسالم  پیامبر  که  »زماني  می نویسد: 
هجرت نمود، در مدینه مردم از دو روز تجلیل به عمل 
می آورند که به باور شارحان حدیث یکی نوروز بود 
نوروز  که  است  آمده  قاموس  در  مهرگان.  دیگرش  و 
که  نوروز  در روز مشهور  است و  نخستین روز سال 
سال خورشیدی با آن آغاز می گردد   همان طوری که 
آفتاب   - شود  می  شروع  قمری  سال  محرم  اول  در 
میزان  برج  اول  اما مهرگان در  برج حمل می رسد.  به 
می آید )و بدین صورت( در مقابل نوروز قرار می گیرد. 
هوا در نوروز و مهرگان معتدل می شود و شب و روز 
با هم مساوی می گردند و چنین برمی آید که دانشمندان 

از  را  این دو روز  پیشین علم فلک در زمان خویش، 
سپس  و  گزیده  سرگرمی  و  بازی  براي  جهت  همین 
تقلید از حکیمان پرداختند؛ چون آن  به  معاصران شان 
گروه را صاحبان عقل کامل می دانستند، سپس پیامبران 
باطل  بودند،  کرده  بنا  حکیمان  که  را  آن چه  و  آمدند 
اعالم نمودند. شارح سنن ابو داوود اضافه می کند که 
اسالم این دو جشن را به دو عیدي تبدیل نمود که هم 
در دنیا و هم در آخرت برتری دارند. عظیم آبادی باز از 
طیبي نقل می نماید که خوشی و سرور در این دو روز 
جایز نبوده و سپس از ابوحفص کبیر یاد می نماید که 
گفته اند هرگاه کسي در این روز تخمی را به مشرکی 
به رسم تعظیم این روز تقدیم دارد، به خدا کفر ورزیده 

و عملش ضایع خواهد بود.« 
حال توجه شما را به چند نکته جلب می کنم:

نكتةاول:
اگر به اسناد این حدیث نگاهی افگنده شود، به راویان 
بن  انس  و  حمید،  حماد،  موسی،  برمی خوریم:  ذیل 
مالک. در جمع این چهار راوی دانشمندان رشته جرح 
و تعدیل در مورد حمید سخناني گفته اند که باید بدان 

توجه نمود. 
است:  گفته  چنین  اعالم النبالء«  »سیر  در  ذهبي  امام 
حمید فرزند ابی حمید طویل، کنیه اش ابو عبیده بصری 
که  شده  گفته  سخنانی  پدرش  اسم  مورد  در  و  بوده 
مهران  و  داور  و  زادویه  و  تیرویه  آن ها،  مشهورترین 
سال  در  تولدش  است.  بوده  آن  امثال  و  طراحان  و 
و  ثابت البنانی  و  مالک  بن  انس  از  و  شصت وهشت 
دیگران روایت نموده است و گفته می شود که پدرش 
در سال چهل وچهار هجری در کابل اسیر شده است. 
یحیی بن معین او را ثقه خوانده و ابن حبان و ابن حجر 
و نسایي و حماد و ذهبي و ابن خراش و گروهي دیگر 
روایت  انس  از  حمید  که  را  احادیثی  بیشتر  اند  گفته 
نموده، آن ها را از ثابت و یا هم قتاده شنیده، ولی هنگام 
روایت اسمی از آن ها نبرده است. ابوداود از شعبه نقل 
می کند که حمید از انس تنها پنج حدیث روایت نموده 
است، و ابو عبیده حداد روایت های حمید از انس را 

بیست وچهار  حدیث می داند. 
رشتۀ  دانشمندان  و  محدثان  از  بزرگي  گروهي  آري! 
حدیث حمید را مدلس خوانده اند. تدلیس در لغت به 
معنای کتمان کردن و پوشاندن آمده است و مدلس به 
آن راوي حدیث گفته مي شود که حدیثي را در حالی 
که  می کند  روایت  طوری  را  آن  نشنیده،  کسی  از  که 
را  آن  گویا  که  می نماید  تصور  خواننده  یا  و  شنونده 
می تواند  تدلیس  این که:  سخن  خالصۀ  است.  شنیده 
اعتبار  از  موارد  بسا  در  و  نموده  تضعیف  را  حدیثی 

ساقط سازد. 
ابن حجر در کتاب »التهذیب« از ابوبکر بردیجی نقل 
به  که  احادیثی  استثنای  به  حمید  روایات  که  می کند 
صیغۀ »انس به من گفت« آمده، دیگرانش قابل احتجاج 

و استدالل نیستند. امام ذهبی می گوید احادیثی که حمید 
از انس به صیغۀ »شنیدم« روایت نموده، قابل قبول اند. 
که  می نویسد  »هدی الساري«  در  هم چنان  حجر  ابن 
نموده  روایت  انس  از  که  احادیثی  قسمت  در  حمید 
است، تدلیس می نمود. او در حقیقت آن احادیث را از 

ثابت و دیگران شنیده بود. 
که  »طبقات المدلسین« می گوید  ابن حجر هم چنان در 
حمید کثیر التدلیس بود و حتا گفته می شود که بیشتر 
روایات او از ثابت و قتاده بوده است و فراموش نباید 
از محدثان مدلس  نزد گروهي  نیز  قتاده خود  کرد که 
بوده است. ابن حجر، حمیدالطویل را در جمع مدلسان 
درجه سوم به شمار آورده و این گروه کسانی اند که 
به کثرت تدلیس شهرت داشته و امامان تنها به آن عده 
به  آن  در  که  اند  نموده  اعتماد  دسته  این  روایات  از 
اند که گویا حدیث مورد نظر را خود  صراحت گفته 
شنیده اند. گروهی از دانشمندان طوری که ابن حجر 
نقل می کند، حمید را به خاطر نزدیکی اش با دربار خلفا 
و سالطین نقد نموده و عدالت و صالحیتش را در امر 

روایت زیر سوال برده اند.

نكتةدوم:
ذکری  اسالم،  پیامبر  در سخن  و  این حدیث  متن  در 
از نوروز و مهرگان نیامده است، بلکه همان طوری که 
حدیث  شارحان  این  می نویسد،  عظیم آبادی  مرحوم 
بوده اند که اشارۀ پیامبر را به نوروز و مهرگان معطوف 
مال  شاید  شارحان  از  عظیم آبادي  هدف  اند.  دانسته 
قاري روایت  که مال علي  باشد؛ در حالي  قاری  علي 
دیگری نیز دارد که می توان در امر جواز نوروز به آن 
استناد نمود. پرسش این است که آیا برداشت و تصور 
شارحی از یک متن، می تواند اساس تحریم و تحلیل 

امري قرار گیرد؟ 

نكتةسوم:
بوده  هم  مهرگان  و  نوروز  مورد  در  حدیث  این  اگر 
باشد، باز ما به یک مشکل دیگر برمی خوریم. در اصول 
حدیث احناف اصطالحي وجود دارد که آن را »عموم 
مي گردد  اطالق  مسایلی  به  بلوا  عموم  مي نامند.  بلوا« 
این  به  ارتباط می گیرد؛  به عموم مردم یک جامعه  که 
دهد  شهادت  نفر  یک  تنها  شهری  در  اگر  که  مفهوم 
که گویا هالل عید را دیده است، شهادتش قابل قبول 
نیست. و اگر فردی در نماز جمعه بیاید و به امام بگوید 
که ایشان به جای دو رکعت یک رکعت نماز گذارده 
اند، و او یگانه نمازگزاری در جمع تمامی نمازگزاران 
باشد که چنین ادعایی کرده است، ولو که انساني بسیار 
اعتبار  سخنش  بازهم  باشد،  هم  پرهیزگار  و  صادق 
اند  معتقد  حنفی  فقه  امامان  حاالتی،  چنین  در  ندارد. 
که اگر حدیثی شهرت حاصل نکند و به تواتر نرسد، 
نمی تواند تا مرحلۀ ثبوت یک حکمی ارتقا نماید که آن 

حکم پیوسته تکرار می شود و به جمع بزرگی از افراد 
جامعه ارتباط دارد. 

حنفی ها مي گویند که در هم چو موارد، حدیثي که به 
مکلفان  اعظم  بخش  یا  و  تمامی  عملکرد  و  زنده گی 
جامعه ارتباط داشته ولي به شهرت و یا تواتر نرسیده 
است، این عدم شهرت و عدم تواتر بنیاد آن روایت را 
ارتباط مي گیرد که در  به عملی  سست مي سازد؛ زیرا 
سطح گسترده یی به وقوع مي پیوندد. در هم چو موارد، 
اگر حدیثی از سوی یک صحابی روایت شود، ولو که 
سند آن قوی هم باشد، بازهم نمی تواند اساس حرمت 
کمال  و  امام جصاص  گیرد.  قرار  امری  وجوب  یا  و 
بن الهمام و گروه دیگری از این بزرگان معتقد بودند که 
خبر واحد مربوط به مسایل عموم بلوا، تنها در مورد 
اباحت و استحباب قابل تطبیق بوده و نمی تواند امری 

را حرام و یا واجب قرار دهد. 
زمانی که پیامبر اسالم به مدینه هجرت نمودند، راوی 
این حدیث انس بن مالک، کودکي ده ساله بود. پرسش 
این است که در جمع هزاران صحابی پیامبر اسالم، آیا 
تنها یک نفر این حدیث را شنید و روایت نمود؟ و باز 
از جمع تابعین چرا حمید طویل یگانه شخصي است 
سر  بر  سخن  است.  نموده  روایت  را  حدیث  این  که 
عدالت حضرت انس نیست؛ صحابی بزرگواری که ده 
سال تمام در خدمت پیامبر اسالم بوده و بخش بزرگ 
میراث ادبي پیامبر را روایت نموده است؛ بلکه سخن 
بر سر این است که تجلیل ساالنه و پیوسته یک جامعه 
از یک مناسبت، کاري ست که به زنده گی فرد فرد آن ها 
به  مربوط  احادیث  و  می گیرد  رابطه  اجتماع  تمامی  و 
نه  شود  روایت  جمعی  سوی  از  باید  مسایل،  هم چو 
یک فرد؛ همان طوری که اصولي ها در بحث بلوای عام 

مطرح نموده اند. 
ناگفته نباید گذاشت که یاران پیامبر در روایت احادیثي 
که رابطه به احکام داشته اند، حرِص شدیدی از خود 
نشان می داده اند که کتاب هاي فقه و احادیث احکام، 

شاهد این ادعا است.
فردوسي  و  بیروني  ابوریحان   بزرگي چون  دانشمندان 
نیز، بدون هیچ سند معتبر تاریخی، دربارۀ نوروز افسانه 
بافته اند. جشن نوروز دست کم پنج هزار سال می شود 
که بر پایۀ علوم ریاضي، دانش فلک و تجربه و بر مبناِي 
نیازهاي طبیعِي برخاسته از اوضاع و شرایط کشاورزي 
و دامپروری از سوی ملل مختلف و تمدن هاي گوناگون 

تجلیل می شود. 
در شرایطي که کشور ما به سر برده و مي برد، گروهي 
آن  و  گذاشتند  نوروز  سینۀ  بر  دیگري  زخم  و  آمدند 
زخم، سیاسي ساختن این مناسبت غیرسیاسي ست که 
با نوروز و فلسفۀ وجودِي آن، سازگاری ندارد. نوروز 
را باید از دست افسانه و اسطوره و خرافه و سیاست 

و تحجر نجات داد.
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کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، 
داده  قرار  بررسی  مورد  را  دندغوری  تفاهم نامۀ 

است. 
این کمیسیون گفته است که تفاهم نامۀ دندغوری 
خالف قانون اساسی بوده و باید از تکرار چنین 
تفاهم نامه هایی در آینده جلوگیری صورت گیرد. 
به  کمیسیون  این  سایت  در  خبرنامه یی که  در 
»چه گونه گی  است:  آمده  است،  رسیده  نشر 
درپرتو  دندغوری  تفاهم نامۀ  مفادِ  و  انعقاد 
احکام قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت و در این خصوص فیصله به عمل آمد 
که از طرف کمیسیون به مقام ریاست جمهوری 
انعقادِ  تکرار  از  تا  فرستاده شود  نظریۀ حقوقی 
همچون تفاهم نامه هایی که خالف احکام قانون 

اساسی اند،  در آینده جلوگیری به عمل آید.«
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 
جلسه عادی خود را، روز سه شنبه مورخ 18 

حوت 1394 برگزار کرد.

معاون  سعید  لطف الرحمن  پوهنمل  آغاز،  در 
کمیسیون از چه گونه گی  تطبیق و اجرایی شدِن 
مصوبات قبلی کمیسیون، گزارش داده و سپس 
قانون  احکام  پرتو  در  زیر  موضوعات  روی 
الزم  تصامیم  و  گرفته  صورت  بحث  اساسی 

اتخاذ شد:
»مستقل«  کلمه  کاربردِ  خصوص  در  ادامه  در 
قانون  پرتو احکام  ادارات و کمیسیون ها در  به 
مورخ   20 شماره  مصوبه  براساس  که  اساسی 
مورخ 10  فیصله جلسه  و  کابینه  18دلو 1394 
ریاست  قضایی  و  عدلی  کمیته   1394 حوت 
جمهوری، به کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق 
گردیده  احاله  نظر  ابراز  جهت  اساسی  قانون 
بود، بحث و بررسی صورت گرفته، مقرر شد 
از  همه جانبه  معلومات  گردآوری  از  پس  که 
نظریه  زمینه  درین  مالیه  و  عدلیه  وزارت  های 
حقوقی کمیسیون تدوین و به مقام معاونیت دوم 

ریاست جمهوری ارسال گردد.
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هان تو نگر جهان را فصل بهار می رسد

سوی چمن  نظر نما گل به هزار می رسد

غنچه جوانه می زند سوی تو شانه می زند

پُر بنما پیاله را وقـت خمار می رسد

چشم من است سوی تو، عشق من است روی تو

رو بـنما به سوی من، روز شمار می رسد

ره چو به سوی ما کنی غلغله یی به پا کنی

ای که چه شادی یی بـّود روزی که یار می رسد

من که بهار دیده ام، روی نگار دیده ام

شادم و خرّمم از آن او به قطار می رسد

بوی بهار را نگر، شوق نگار را نگر

طرف چمن گذر نما، نور نثار می رسد

باز جهان جوان شده، فرحت آسمان شده

سوی زمین نظر گشا نقش و نگار می رسد

کشت بکن بکار تو پشت مکن به کار تو

بزرگر جوان من، فرصت کار می رسد

سال گذشته شد نهان سال جدید شد عیان

سال به پیش روی را صلح و قرار می رسد

صلح امید ما بـّود نور و نوید ما بـّود 

آرزوی بشرکشی بر سر دار می رسد

گرچه به کشورم کنون هست بهار ما زبون

میکـنمش ز غم برون وقـت شکار می رسد

خالق و رهنمای من رحم نما برای من

خود تو بگو که آرزو کی به کنار می رسد

»بابـر« بی نوا منم آدم پُرخطا منم

قسمت من ز لطف تو نور، نه نار می رسد

عطاءالرحمنبابر

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی:

تفاهم نامة دنـدغوری
 خـالف قانـون اساسـی بود

سه چهرة »همه کاره« که مانع اصالحات انتخاباتی اند:

اتمر، خپلواک و حکیمی

پیام دبیرکل ناتو به رهبران افغانستان:

ادامة همکاری ها در گرو اصالحات! 
که  می گوید  غنی  رییس جمهور 
قرار  ناتو  اولویت   در  افغانستان 
ینس  با  دیداری  در  غنی  آقای  دارد. 
پیمان  سازمان  دبیرکل  استولتنبرگ، 
کابل  در   )NATO( شمالی  آتالنتیک 
برای  زیادی  کشورهای  که  می گوید 
جلب  توجه ناتو تالش می کنند، با این 
توانسته  میان  این  در  افغانستان  حال 
این  با  را  مستحکمی  و  گسترده  رابطۀ 

سازمان بر قرار کند.
به گفتۀ رییس جمهور حضور افغانستان 
ناتو،  اولویت های  از  یکی  عنوان  به 
دستآوردی بزرگ است و این موضوع 

تأثیری مثبت بر آیندۀ کشور دارد.
تعهد  از  دیدار  این  در  نیز  ناتو  دبیرکل 
افغانستان  با  سازمان  این  ثابت  و  قوی 
نیروهای  که  می گوید  و  می دهد  خبر 
و  گذاشت  نخواهند  تنها  را  امنیتی 
کمک های شان را با نیروهای هوایی نیز 

ادامه می دهند.
هدف  که  می افزاید  استولتنبرگ  آقای 
در  ناتو  نیروهای  و  آمریکا  حضور 
و  است  تروریسم  با  مبارزه  افغانستان 
برای دست یافتن به این هدف از هیچ 

کمکی دریغ نمی کنند.
باید  ینس استولتنبرگ تأکید می کند که 
اصالحات در نظام افغانستان وارد شود 
تا این سازمان بتواند اعضایش را برای 
ادامۀ کمک ها به این کشور قناعت دهد.

به گفتۀ دبیرکل ناتو در نشست ورسای 
بهتر  دوام  چگونه گی  روی  امسال 
کمک ها به افغانستان گفت وگو خواهند 

کرد.
نشست ورسا قرار است در ماه جوالی 
امنیت،  تأمین  و  شود  برگزار  امسال 
جمله  از  افغانستان  انکشاف  و  ثبات 
نشست  این  بحث  مورد  موضوعات 

عنوان شده است.
رییس  عبداهلل  عبداهلل  حال،  همین  در 
اجرایی نیز با ینس استولتنبرگ دبیرکل 

ناتو مالقات کرد.

ادامه  در  کشور  اجرایی  رییس 
افزود:  خویش  خویش  صحبت های 
عمده ی  چالش های  از  یکی  امنیت 
قوای  و  بود  افغانستان  مسلح  نیروهای 
تمامیت  از  دفاع  برای  کشور  مسلح 
ارضی کشور با طالبان و تروریست های 
کشور  مختلف  مناطق  در  المللی  بین 
جنگیدند. برنامه های دشمن در تصرف 
کشور  برای  مشکالت  ایجاد  و  مناطق 

ناکام گردید. 
در صحبت های خویش  اجرایی  رییس 
دالئل و انگیزه های نا امنی در افغانستان 
تفصیل  به  حکومت  برنامه های  با  را 
برشمرد. رییس اجرایی در صحبت های 
قوای  کرد:  عالوه  همچنان  خویش 
مسلح کشور برای دفاع از کشور با تمام 
قوت و توان آماده است و تروریست ها 
و  آمال  به  نمی توانند  هیچ صورت  به 

آرزوهای شوم خویش دست یابند.
دبیرکل ناتو در این نشست با قدردانی 
و تشکر از استقبال حکومت افغانستان، 
روابط میان افغانستان و ناتو را تاریخی، 
ناتو  دبیرکل  پایدار خواند.  و  مستحکم 
در ادامه صحبت های خویش افزود: سال 
گذشته از نگاه امنیتی برای حکومت و 
دشواری  سال  افغانستان  مسلح  قوای 
به  افغانستان  مسلح  قوای  ولی  بود، 

از  برانگیز  صورت مستقالنه و تحسین 
کشور دفاع کردند و دشمنان افغانستان 

و انسانیت را شکست دادند.
خویش  صحبت های  در  ناتو  دبیرکل 
نظامی  مسوولین  و  ناتو  رهبری  افزود: 
و ملکی این سازمان در افغانستان برای 
همکاری های  ادامه  تروریزم،  با  مبارزه 
مشترک و دفاع از دستاوردهای سالیان 

اخیر متعهد و آماده اند. 
که  نمود  امیدواری  ابراز  ناتو  دبیرکل 
در  افغانستان  و  ناتو  میان  همکاری  
نشست های وارسا و بروکسل بیشتر از 

پیش استحکام و گسترش یابد.
صحبت های  در  کشور  اجرایی  رییس 
مسلح  قوای  کرد:  عالوه  خویش 
افغانستان به تنهای توانای دفاع از کشور 
را دارند. ولی به رغم این،  قوای مسلح 
افغانستان به تعلیم،  تجهیز و همکاری در 
امیدواریم  نیازدارند.  استخبارات  عرصه 
همکاری میان ناتو و افغانستان در این 
عرصه به صورت دوام درا و درازمدت 

ادمه یابد.
نظامی- همکاری های  نشست  این  در 

با  مبارزه  انتخاباتی،  اصالحات  امنیتی، 
آخرین  و  بشر  حقوق  مراعات  فساد،  
تبادل  و  بحث  مورد  سیاسی  تحوالت 

نظر قرارگرفت.

ابوبکر مجاهد
و  افغانسـتان  خبرنـگاران  فدراسـیون  رییـس 
عضـو پیشـین کمیتـه گزینـش دیـروز در یـک 
نشسـت خبـری ) 25 حـوت ( گفـت: رییـس 
جمهـور و برخـی از اطرافیانـش نمـی خواهند 
در کمیسـیون های انتخاباتـی تغییرات الزم وارد 

. د شو
به گفتـه او، اکـرم خپلواک مشـاور ارشـد رییس 
جمهـور، حنیـف اتمـر مشـاور شـورای امنیت 
ملـی و اکلیـل حکیمـی وزیـر مالیـه در تـالش 
انـد تا در کمیسـیون های انتخاباتی نفوذ داشـته 
باشـند و بـه همیـن دلیـل، دسـت بـه تغییرات 

سـازمان یافته در کمیتـۀ گزینـش زده انـد.
آقـای دشـتی افـزود: رییـس اجرایـی و رییـس 
جمهـوری در تغییـر مسـووالن کمیتـۀ گزینش 
توافـق کرده انـد و می خواهنـد مـردم را فریـب 

 . هند د
امـا او گفـت کـه سیاسـت ریاسـت اجرایی در 
قبـال اصالحـات انتخاباتـی »یـک قـدم پیـش، 

یـک قـدم پس« اسـت. 
آقـای دشـتی افـزود: در تغییر نمایندۀ رسـانه ها 
رییـس  اطرافیـان  ملکـی  خدمـات  ادارۀ  و 
شـورای  مشـاور  حنیف اتمـر  ماننـد  جمهـور 

امنیـت، اکـرم خپلـواک مشـاور ارشـد رییـس 
جمهـور و  اکلیـل حکیمـی وزیـر مالیه دسـت 
بـاال داشـته انـد. دشـتی گفت کـه این سـه تن 

می کننـد. مداخلـه  بخش هـا  همـه  در 
او افـزود کـه یکـی از این ها)اتمـر، خپلـواک 
و حکیمـی( نامـزد ریاسـت جمهـوری آینـده 

 . ست ا
فرمـان  افـراد  ایـن  دشـتی  آقـای  گفتـۀ  بـه 
پیشـین رییـس جمهـور در مورد اصـالح نظام 
انتخاباتـی را خـالف قانـون بـه شـورای ملـی 
فرسـتادند و البی گـری کردنـد تا ایـن فرمان از 
سـوی شـورای ملی رد شـود. اما فرمـان کنونی 
را که همسـو با اهداف شـان اسـت،  به شـورای 
ملـی نفرسـتادند و آن  را مسـتقیمًا در جریـدۀ 

رسـمی نشـر کردند.
دشـتی همچنـان از عضویـت روسـای مجلس 
عالـی،  دادگاه  سـنا،   مجلـس  نماینـده گان، 
کمیسـیون نظـارت بـر تطبیـق قانـون اساسـی 
و  می کنـد  انتقـاد  بشـر  حقـوق  کمیسـیون  و 
کنونـی  می گویـد کـه در گزینـش کمیشـنران 
ایـن  از  انتخاباتـی، چهـار تـن  کمیسـیون های 

داشـتند. دسـت  دولتـی  اداره هـای  رییسـان 
دشـتی می گویـد کـه در نخسـت قـرار بـوده 
باشـند،  تـن   9 گزینـش  کمیتـۀ  اعضـای  تـا 
امـا بـا مداخلـۀ مشـاور امنیـت ملـی دو تـن از 
ایـن افـراد؛ یکـی نماینـدۀ رسـانه ها )خودش( 
از  ملکـی  خدمـات  ادارۀ  نماینـدۀ  دیگـری  و 
عضویـت در ایـن کمیتـه حـذف شـدند و بـه 
جای شـان روسـای مجلـس نماینده گان و سـنا 

گماشـته شـده انـد.
دشـتی خاطرنشـان می کنـد کـه به خاطـر تعهد 
بـه عهد، اقـدام به فـاش این موضوعـات کرده 

و در پـی دریافـت هیچ امتیازی نیسـت.
صدیـق اهلل توحیـدی، عضـو کمیسـیون اصالح 
نظـام انتخابـات نیـز در ایـن نشسـت می گوید 
کـه در انتخـاب اعضـای کمیتۀ گزینـش توازن 

درنظـر گرفته نشـده اسـت.
پیشـنهادی  بسـتۀ  در  کـه  می گویـد  توحیـدی 
کمیسـیون اصالحـات انتخاباتـی ایـن موضوع 
را درنظـر گرفتـه بودنـد، امـا حکومـت در این 
بـاره توجهـی نکـرده اسـت و از هفـت عضـو 
کمیتـۀ گزینـش تنهـا دو عضـو آن از نهادهـای 
مدنـی بـوده و باقی همـه مسـؤوالن دولتی اند.
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شاخه های  تمام  گفت،   امریکا  خارجۀ  وزارت  در  سخنانی  در  اوباما  باراک 
دولت مسوول امن نگه  داشتن امریکا هستند و دیپلماسی همانند قدرت نظامی 

در مبارزه با ترور نقش دارد.
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا در جمع اعضای ارشد سفارت های امریکا 
در خارج از کشور گفت، آن ها باید در اقدامات علیه داعش نقش داشته باشند.

او افزود: ما همچنان باید ایتالف جهانی ضد داعش را تقویت کنیم که شامل 
تقویت کمپین هوایی، حمایت از شرکای محلی، قطع عواید داعش، پیش گیری 
با  از جذب شبه نظامیان تروریست خارجی و همکاری با شرکا برای مقابله 

ایدیولوژی پوچ و منسوخ داعش می شود.
به گفته اوباما، دیپلماسی حیاتی است، چرا که تنها راهی است که جنگ داخلی 
سوریه را به پایان می رساند، اما سازش در سوریه باید راهی طوالنی تا پایان 

ظلم داعش در خالفت خودخوانده بپیماید.
رییس جمهوری امریکا در ادامه گفت که دیپلماسی برای مبارزه با داعش و 
او  است.  دارند، الزم  فعالیت  این گروه ها  که  دیگری  در کشورهای  القاعده 
همچنین به حمالت اخیر به سه هوتل در ساحل عاج اشاره کرد و گفت که 

این تازه ترین نمونۀ حمالت گروه های تروریستی است.
اوباما تأکید کرد: این کشورهای در حال مبارزه با تروریسم هستند که به کمک 
ما نیاز دارند. ما نیز همچنان به همکاری با متحدان و شرکای مان برای برقراری 

ثبات در لیبی و یمن متعهد هستیم.
اوباما همچنین بر عزم دولتش برای بستن زندان گوآنتانامو در خلیج کوبا تأکید 
کرد. رییس جمهوری امریکا گفت که به انتقال امن زندانیان ادامه خواهد داد 

تا نهایتًا بتواند این مرکز بازداشت را تعطیل کند.

تعریف«  »باز  ترکیه خواستار  رییس جمهور  انکارا،  در  مرگبار  انفجار  پی  در 
معنای ترور و تروریست ها شد.

در پی انفجار مرگ بار در آنکارا، پایتخت ترکیه رجب طیب اردوغان، رییس 
تروریست ها شده  و  ترور  معنای  تعریف«  »باز  کشور خواستار  این  جمهور 

است.
اردوغان اعالم کرد این تعریف جدید، دامنۀ قانونی دربارۀ تروریسم را برای 
در برگرفتن روزنامه نگاران، فعاالن، نماینده گان پارلمان و دانشگاهیان گسترش 

می دهد.
او گفت: »آن ها یا در کنار ما هستند، یا در کنار تروریست  ها«، هیچ تفاوتی 
میان »یک تروریست که اسلحه یا بمب در دست دارد با کسانی که از موقعیت 
به اهداف )تروریست ها( استفاده می کنند«، وجود  و قلم خود برای خدمت 

ندارد.
پارک  در  شده  بمب  گذاری  خودروی  یک  انفجار  اسفند(   23( یکشنبه  روز 
ُگوون نزدیک یک ایستگاه بس شهری در مرکز انکارا موجب کشته شدن 37 

نفر و زخمی شدن بیش از یکصد نفر شد.
بر  را  انکارا  در  یکشنبه  روز  انفجار  مسوولیت  خاصی  گروه  یا  فرد  هیچ 
عهده نگرفته است، اما مقامات ترکیه می گویند، پیکارجویان حزب کارگران 

کردستان )پ.ک.ک( مسوول این حمله هستند.

در لحظه یی تاریخی برای کشوری که پیشتر توسط یک خونتا )حکومت 
از  یکی  شنبه(  )سه  دیروز  میانمار  قانون گذاران  می شد،  اداره  نظامیان( 
معاونین نزدیک و دوست قدیمی رهبر حزب اپوزیسیون »لیگ ملی برای 
انتخاب  کشور  این  مدنی  رییس جمهور  نخستین  عنوان  به  را  دموکراسی« 

کردند.
یو تین چیاو، 69 ساله 360 رأی از مجموع 652 رأی اخذ شده توسط دو 
مجلس قانون گذاری میانمار را کسب کرد؛ مساله یی که راه را برای او به 
منظور خدمت کردن به عنوان نایب آنگ سان سوچی،  برندۀ جایزۀ نوبل و 
رهبر حزب اپوزیسیون »لیگ ملی برای دموکراسی« همواره می کند که از 

نظر قانون اساسی نمی تواند به عنوان رییس جمهور میانمار انتخاب شود.
پس از روند طوالنی جمع آوری آرا در نای پی تاو، پایتخت میانمار هنگامی 
نتایج اعالم شد، قانون گذاران فریاد شادی سر داده و شروع به دست  که 

زدن کردند.
براساس قانون اساسی دوران خونتای میانمار، آنگ سان سوچی از به عهده 
ازدواج  خارجی  یک  با  که  چرا  شده  منع  ریاست جمهوری  گرفتن سمت 
کرده و از او بچه  دارد، اما آنگ سان سوچی متعهد شد با حمایت قاطعانۀ 
پیروز شده،  میالدی  نوامبر سال گذشته  پارلمانی  انتخابات  در  که  حزبش 
زمام امور قدرت را به عهده گیرد و کارگردان اصلی امور این کشور باشد.

یو تین چیاو، پسر یک شاعر که به ادارۀ بنیاد خیریۀ آنگ سان سوچی در 
سال های اخیر کمک کرده، همواره یکی از اعضای قابل اعتماد نزدیکان آنگ 

سان سوچی بوده است.

لیست جدید بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان برای شرکت در اردوی 
قطر اعالم شد.

وکیلی،  حمیداهلل  گریوال،  ایمل  عزیزی،  ویس  گزارش ها،  اساس  بر 
هاشمی،  محمد  سید  سیغانی،  مسیح  امین،  حسن  حدید،  مصطفی 
مجیب جمالی، شریف محمد، عبداهلل عبدالی، قسمت احمدی، اباسین 
طاهر،  کنشکا  هاتفی،  آرش  امیری،  نوراهلل  شایسته،  فیصل  علی خیل، 
روح اهلل اقبال زاده، فردین حکیمی، امید پوپلزی، مصطفی زازی، زبیر 
ایماق و یوسف شیردل 25  ولید  امانی،  انوش دستگیر، خیبر  امیری، 
بازیکنی هستند که در اردوی 5 روزه قطر توسط پیتر شگرت انتخاب 

شده اند.
در لیست جدید شگرت ایمل گریوال دروازه بان باشگاه، اباسین سپی، 
اتالن  میوند  از  عبدالی  عبداهلل  و  آمو  موج های  از  احمدی  قسمت 
دعوت  افغانستان  ملی  تیم  به  داخلی  فوتبال  از  که  هستند  بازیکنانی 

شده اند.
همچنین شریف محمد از روسیه، مجیب جمالی از آلمان و ولید ایماق 
از انگلیس برای اولین بار توسط پیتر شگرت برای شرکت در این اردو 
مربی گری  دوران  در  یک بار  محمد  شریف  چند  هر  شده اند،  دعوت 

اسکلزیچ به تیم ملی دعوت شد.
در لیست جدید شگرت 6 بازیکن از فوتبال داخلی و سایر بازیکنان را 

لژیونرها تشکیل می دهند.
این بازیکنان در دو بازی آینده افغانستان مقابل جاپان و سنگاپور شیران 

خراسان را همراهی خواهند کرد.
نهایی شگرت خط  لیست  از  بازیکن  به ذکر است است که دو  الزم 
در  بازیکن   23 از  کردن  استفاده  حق  تیم  هر  زیرا  خورد،  خواهند 

رقابت ها را دارد.

ظاهر اغبر، رییس کمیتۀ المپیک افغانستان از مسووالن فدراسیون های 
در  سهم گیری  برای  را  برتر  ورزش کاران  تا  است  خواسته  گوناگون 
در  کشور  مختلف  فدراسیون های  برگزینند.  آسیا  ساحلی  مسابقات 

بازی های ساحلی آسیا در ماه سپتمبر سال جاری میزبان ویتنام اند.
در خبرنامه یی که از سوی این کمیته منتشر شده است، آمده که برای 
گزینش بازیکنانی که در این بازی ها اشتراک می کنند، باید شفافیت در 

نظر گرفته شود و این گزینش بر بنیاد توانایی های آن ها باشد.
بسکتبال،  پهلوانی،  فدراسیون های  روسای  با  دیداری  در  اغبر  آقای 
هندبال، یدن سازی، والیبال، فوتبال، المبو، جوجیتسو، کورش و سامبوا 
از آنان خواست تا ورزش کاران را برای اشتراک در این مسابقات آماده 

کنند.
برتر  ورزش کاران  گزینش  که  می گوید  المپیک  ملی  کمیتۀ  رییس 
مسابقات  این  در  افغانستان  دست آوردهای  و  پیروزی ها  بر  می تواند 

سهم به سزایی داشته باشد.
مسابقات ساحلی آسیا در تاریخ 24 سپتمبر سال جاری آغاز خواهد 
شد و تا 3 اکتوبر امسال ادامه حواهد داشت. قرار است در این دور از 
این مسابقات، ورزش کاران 45 کشور در 14 رشتۀ ورزشی با هم به 

رقابت بپردازند.
مسابقات ساحلی آسیا در شهر داننگ ویتنام و در دو ورزشگاه بزرگ 

برگزار خواهد شد.

اوباما:
دیپلماسی همانند قدرت نظامی 

در مبارزه با ترور نقش دارد

اردوغان:

تعریف »ترور« 
و »تروریست« باید تغییر کند!

انتخاب نخستین رییس جمهور 
غیرنظامی میانمار

فهرست جدید تیم ملی 

فوتبال افغانستان اعالم شد

افغانستان برای اشتراک در مسابقات 

ساحلی آسیا آماده می شود

یعقوب یسنا

چندیادداشتموردیدربارۀجشننوروز
از  پیش  سال  هزار  پنج  به  نوروز  جشن  پیشینه  یک: 
امروز می رسد که نشانه های برگزاری آن در خاورمیانه 
)سومر و بابل(، در ایران، افغانستان، تاجیکستان و آسیای میانه قابل 
مشاهده است. در سومر و بابل جشن نوروز با منظومۀ آفرینش آغاز 
شاه  و  می خوانده اند  را  آفرینش  منظومۀ  همسرایان  است.  می شده 
و  آفرینش  منظومۀ  خواندن  شاه،  حضور  با  است؛  می یافته  حضور 
تمثیل  آفرینش جهان  و  پیدایش  آیینی، چگونه گی  اجرای رسم های 
می شده است، )رجوع شود به پژوهش در اساطیر ایران- مهرداد بهار 
و به اسطوره و رمز-میرچاالیاده(. پیشینه دین زرتشتی به پنج هزار سال 
نه، بله سه هزار و پنجصد سال )تقریبن( از امروز بر می گردد. بنابر 
این، خاستگاه جشن نوروز کیش زرتشتی نیست و جشن نوروز یک 
از دین زرتشتی  ادیان پیش  جشن خاص زرتشتی نیست. طوری که 
از جشن نوروز و برگزاری آن استقبال کرده است، کیش زرتشتی نیز 

از این فرهنگ بشری )جشن نوروز( در منطقه استقبال کرده است.
دو: دین زرتشتی در جریان سال، شش جشن به نام »گاهنبار« دارد که 
ارتباط می گیرد.  توسط هورامزدا،  پیدایش موجودات  به  گاهنبار  هر 
گاهنبار ششم زرتشتی که آخرین گاهنبار و جشن زرتشتی در سال 
است، این گاهانبار برای تکمیل شدن آفرینش جهان و به ویژه آفرینش 
به  برگزار می شده و  پنج حوت  بیست و  ارتباط می گیرد، در  انسان 
مدت ده روز یا بیشتر ادامه می یافته است. جشن نوروز با ششمین 
گاهنبار زرتشتی با تفاوت پنج روز، به گونه یی مصادف شده است که 
در دورۀ ساسانیان مردم گاهنبار ششم جشن نوروز را با تفاوت پنج 
روز پیهم و نسبتن همزمان برگزار می کرده است. بنابر این، در دورۀ 
اسالمی، خاستگاه جشن نوروز و پیشینۀ فرهنگی آن درست شناخته 
این عدم  با گاهنبار ششم زرتشتی یکی دانسته شده است؛  نشده و 
شناخت جشن نوروز و گاهنبار ششم دین زرتشتی و عدم تفکیک 
این دو، باعث شده است که نوروز را همان گاهنبار ششم بدانند و 

بگویند که جشن نوروز از جشن های خاص زرتشتی است.
سه: جشن نوروز با جغرافیای طبیعی منطقه و تجربۀ انسان از کشت 
از  منطقه  دارد. جغرافیای طبیعی  ارتباط  )تغییر سال(  زمان  تکرار  و 
نظر تغییر و تحول آب و هوا طوری عیار شده است که آب و هوای 
تابستان،  بهار،  یعنی  است،  احساس  قابل  جدی  به طور  فصل  چهار 
پاییز و زمستان به طور حسی برای انسان این جغرافیا قابل احساس و 
درک است. این احساس باعث شده است که انسان این جغرافیا در 
فصل بهار به طبیعت و آب و هوا واکنش نشان بدهد که این واکنش 
کشت  به  نوروز  که جشن  شد  اشاره  است.  نوروز  برگزاری جشن 
از سبز  انسان  این است که شناخت  ارتباط می گیرد، منظور  و زمان 
شدن و سر برآوردن دانه در فصل بهار و نوروز از خاک، برای انسان 
باستان، مایۀ شگفت و تعجب بوده است؛ با این شناخت، بشر دِه نشین 
شدند و به کشت و زراعت پرداختند؛ بنابر این، جشن نوروز با تجربۀ 
بشر از کشاورزی ارتباط دارد و جشن کشاورزی و سبز شدن دانه 
است. ارتباط جشن نوروز با زمان این است که در یک سال، چهار 
فصل تمام می شود و با آغاز سال، چهار فصل باز تکرار می شود که 
پایان زمستان،  دایره وار نشان می دهد؛  از زمان را  این تکرار، تجربۀ 
پایان زمان؛ و آغاز بهار و نوروز، آغاز زمان است. انسان باستانی این 
هراس را داشت که زمان پایان یابد و تکرار نشود! بنابر این، این که 

زمان تکرار می شد، آغاز زمان را جشن می گرفتند.
چهار: جشن نوروز، جشن تجدید حیات و زنده گی، جشن طبیعت، 
جشن تغییر سال و زمان، جشن کشاورزی و جشن سپاس گزاری از 
خوبی های طبیعت است، ادیان، فرهنگ ها، امپراتوری ها از این جشن 
برگزار  که  تنها  نه  را  این جشن  و  اند  کرده  استقبال  قلمروشان  در 
کرده اند، حتا کوشیده اند خودی کنند و متعلق به فرهنگ و کیش و 
آیین شان کنند. بنابر این، جشن نوروز به هیچ دین و آیین خاص تعلق 
نمی گیرد؛ به این معنا می توان گفت جشن نوروز یک جشن، جدا از 
ادیان است و از نظر برگزاری به هیچ دینی، ربط نمی گیرد، فقط به 

طبیعت و تغییر دقیق و منطقی سال ارتباط می گیرد.
پنج: جشن نوروز را پیروان هر دین و آیین، هر قوم و کشور می توانند 
برگزار کنند، به این دلیل ها: جشن نوروز متعلق به دین خاص نیست، 
به زمین و طبیعت است، زمین و طبیعت خانۀ  جشن نوروز متعلق 
که  است  تغییر سال  طبیعی ترین جشن  نوروز  است، جشن  ما  همۀ 
دقیق ترین ارتباط را با حرکت زمین و تغییر سال دارد، بنابر این، همه 
می توانند این جشن را برای تغییر سال برگزار کنند، به همدیگر تبریک 
نوروز جشن محیط زیستی  کنند. جشن  بگویند، آروزی سال خوب 
نیز است که ما را متوجه محیط زنده گی ما می کند، و... جشن نوروز 
را برای پاس داشت از زمین، برای پاس داشت از تغییر سال و گذشت 
زمان و گذشت یک سال زنده گی ما و...، برای پاس داشت از بهار و 
آغاز کشت و رویش برگزار کنیم؛ جهان امروز ما اگر ارزش دارد و اگر 
نسبت به گذشته از نظر فرهنگی متنوع تر است به دلیل کثرت گرایی 

فرهنگی و به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی در جهان است!

فیـسبـوک نـــامــه
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