
شورای عالی صلح اولین دور مذاکرات مستقیم خود با هیات 
عالی رتبه حزب اسالمی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار 

را در۲۷ حوت سال ۱۳۹۴ در کابل برگزار کرد.
با آنکه مشخص نیست که این دیدار چه نتیجه در پی خواهد 
اما گفته می شود که این دیدار به پیشنهاد شورای  داشت، 

عالی صلح صورت گرفته است.
رییس دبیرخانه این شورا گفته که هنوز مشخص نیست که 
در مسیر این گفت و گوها چه موضوعاتی پیش خواهند آمد؛ 
اما شورای صلح آغاز گفتگوهای صلح با حزب اسالمی گلبدین 

حکمتیار را یک گام مهم دانسته است

که  است  این  بار  تاسف  و  تلخ  نکتۀ 
نقش  جنگ،  و  ثباتی  بی  چهاردهۀ 
دولت را به عنوان یگانه منبع اشتغال 
اجتماعی  اقتدار  و  ثروت  کسب  و 
در  تغییر  که  ویژه  به  داد؛  افزایش 
خانوادگی  انحصار  قدرت،  مناسبات 
قبیلۀ  و  سلطنتی  خانوادۀ  قبیله ای  و 
مدعیان  و  شکستاند  را  محمدزایی 
مشارکت در قدرت در سطوح مختلف 

سیاسی و قومی فزونی گرفت

سا  ل    هشتم     y شما  رۀ     y ۱۷۴5   چها ر   شنبه       ۴ حمل /      فر  و  رد  ین        y    ۱۳۹5  ۱۳جما د ی  الثا نی  y ۱۴۳۷   ۲۳ ما ر چ   ۲0۱6

تنها انقالب خطرناك، انقالِب گرسنه گان است. من از 
شورش هایي که دلیِل آن بي ناني باشد، بیش از نبرد با یک 

ارتِش دوصـدهزارنفري بیـم دارم.
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وزارت معارف
در کشاکش ناکامی و مشروطی دو حکومت

دیروز بروکسل شاهد سه انفجار بود که دو انفجار 
آنها  از  یکی  و  داده  رخ  بروکسل  فرودگاه  در  آن 
در  پیهم  انفجارهای  با  است.  بوده  انتحاری  حمله 
رویدادهای  از  بعد  افتاد.  به وحشت  اروپا  بروکسل 
فرانسه این بار حمله به بروکسل امنیت کل اروپا را 
در برابر حمالت این چنینی شکننده و قابل نفوس 

جلوه داده است. بر اثر انفجار های دیروز سی نفر 
کشته و بیش از صد تن دیگر زخمی شده اند. تنها 
انفجاری که در ایستگاه مترو مالبک در نزدیکی مقر 
اتحادیه اروپا رخ داده که به گفته شهردار بروکسل 
۲۰ کشته و ۱۰۶ مجروح به جا گذاشت. دادستانی 
فدرال بلژیک انفجارهای فرودگاه و مترو بروکسل را 

از قبل در  این کشور  »تروریستی« توصیف کرده و 
بازداشت عبدالسالم  از  انفجار هایی بعد  باره چنین 
یکی از مظنونان اصلی حمالت پاریس، هشدار داده 
بود. بربنیاد گزارش ها، مرزهای بلژیک بسته شده، 
سیستم حمل و نقل عمومی بروکسل تعطیل است. 
بمانند.  ساختمان ها  در  شده  خواسته  شهر  مردم  از 
نیز  را  نیویارک  و  واشنگتن  بروکسل  به  حمله  البته 
وزارت  است.  کرده  وادار  امنیتی  شدید  تدابیر  به 
کشور  در  عمومی  عزای  روز  سه  بلژیک  کشور 
را  ها  حمله  این  مسولیت  هنوز  است.  کرده  اعالم 
گروهی به عهده نگرفته اما درگذشته داعش چندین 
حمله را در فرانسه انجام داده بود. به نظر میرسد که 
دهد  تغییر  را  اروپا  امنیتی  چهره  جدید  انفجارهای 
بر مهاجران وضع  و محدودیت های سختگیرانه ای 

شود.

عتیق اهلل امر خیل:

گلبدین حکمتیار در جنگ و صلح افغانستان هیچ موثریتی ندارد
گیالنی: 

شخصیت هایی که به نام حزب اسالمی در حکومت حضور دارند، با آمدن حکمتیار به کابل با رهبرشان یکجا خواهندشد.

انفجارهای بروکسل و احتمال محدودیت بر مهاجران در اروپا
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رییس جمهور غنی: در وزارت معارف، نباید در قسمت تحکیم وحدت ملی و مساوات برای همه شهروندان افغانستان کوتاهی شود. 

ساختار و کردار معارف درست نیست.
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تـداوم فقـر و عقـب ماندگـی اقتصـادی در 
افغانسـتان همیشـه و پیوسـته مانـع شـکل 
و  کار  متعـدد  مراجـع  و  مراکـز  گیـری 
اشـتغال محسـوب مـی شـود. نبودِ توسـعۀ 
اکثریـت  اجتماعـی  و  اقتصـادی  پایـدار 
و  نیازمنـد  جامعـۀ  را  افغانسـتان  جامعـۀ 
فقیـر بـار آورده اسـت. در چنیـن شـرایط 
و  مرجـع  یگانـه  دولـت  زندگـی،  سـخت 
منبـع اشـتغال و کسـب حقـوق و در آمد به 

حسـاب مـی آیـد. 
دسترسـی بـه ماموریـت و وظیفـۀ دولتـی 
و  کرسـی ها  بـه  رسـیدن  خصـوص  بـه 
مقامـات مختلـف دولـت و حکومـت،  نـه 
بلکـه  اشـتغال،  و  کار  بـه  دسترسـی  تنهـا 

تصاحـب موقعییـت و جایگاه بهتر سیاسـی 
و  ثـروت  کسـب  جهـت  در  اجتماعـی  و 
امکانـاِت بسـیار بیشـتر از حقـوق و معاش 
ماهیانـه و سـاالنه بـا سـوء اسـتفاده از ایـن 
جایـگاه و موقعییـت اسـت. بنابرایـن تمـام 
و  سیاسـی  فعـاالن  یافتـه گان،  تحصیـل 
هـای  کرسـی  و  اشـتغال  و  کار  متقاضیـان 
دولتـی و حکومتـی چشـم به دولـت دارند 
تـا در کرسـی و کار دولتی صاحب اشـتغال 
اجتماعـی  اقتـدار  و  ثـروت  صاحـب  و 
شـوند. در حالـی کـه شـرایط و زمینه هـای 
اشـتغال و کار در کشـورهای دارای اقتصـاد 
توسـعه یافتـه و حتـی کشـورهای ثروتمند 
و نفـت دار چنیـن نیسـت. در این کشـورها 
و  پیشـرفته  کشـورهای  در  خصـوص  بـه 
توسـعه یافته منایـع و مراجـع کار و اشـتغال 
زیـاد و بیشـتر از دولـت و حکومت اسـت. 
نقـش  در  معمـوالً  حکومـت  و  دولـت 
هماهنـگ سـاز و تنظیم کنندۀ امور اشـتغال 
عمـل می کنـد و تشـکیالت آن نیـز انـدک 

متحـده  ایـاالت  کشـور  در  مثـاًل  اسـت. 
امریـکا کـه دارای نفـوس یـا جمعیت بیش 
از 3۱8 ملیـون نفری اسـت، ۱۶۶ ملیون نفر 
شـاغل اسـتند و از این میان تنهـا یک و نیم 
ملیـون نفـر در دولـت کار و اشـتغال دارند. 
در حالـی کـه یکصـد و شـصت و چهارنیم 
ملیـون نفر دیگـر در بخش های خصوصی و 
غیر دولتی مشـغول اسـتند. اما در افغانستاِن 
درمانـده و فقیـر، دولـت و نهادهـای دولتی 
و  کار  اصلـی  مرجـع  و  منبـع  تنهـا  نـه 
اشـتغال محسـوب می شـود، بلکـه  دولـت 
یگانـه مرجـع و منبـع دسترسـی بـه اقتـدار 
اجتماعـی و سیاسـی و کسـب ثـروت حتی 
از راه سـرمایه گـزاری خصوصی و تجارت 

اسـت. بسـیاری از ثروتمندان در این کشور، 
ثـروت و سـرمایۀ خـود را از مشـارکت در 
سـفرۀ قـدرت سیاسـی و از کرسـی و مقـام 

دولتـی بـه دسـت آورده انـد.
نکتـۀ تلـخ و تاسـف بـار ایـن اسـت کـه 
چهاردهـۀ بـی ثباتـی و جنگ، نقـش دولت 
را بـه عنـوان یگانـه منبع اشـتغال و کسـب 
داد؛  افزایـش  اجتماعـی  اقتـدار  و  ثـروت 
بـه ویـژه کـه تغییـر در مناسـبات قـدرت، 
خانـوادۀ  قبیلـه ای  و  خانوادگـی  انحصـار 
سـلطنتی و قبیلـۀ محمدزایـی را شکسـتاند 
و مدعیـان مشـارکت در قدرت در سـطوح 
مختلـف سیاسـی و قومـی فزونـی گرفـت. 
پنـج پدیـده از تبعـات بـد و تلـخ افزایـش 
نقـش دولـت و وابسـتگی اقشـار و گـروه 
هـای سیاسـی و قومی بـه آن در اشـتغال و 

کسـب مقـام دولتـی شـد:
بـه  رو  و  گسـترده  تشـکیالتی  تـورم    -۱
تزاییـد دولـت پـا به پـای تـداوم بـی ثباتی 

و جنـگ.

۲- کاهـش روز افزون فرصت های شـغلی 
و کاهـش زمینـه هـای اشـتغال در نهادها و 

شـرکت هـای خصوصی و غیـر دولتی.
3- شـیوع فسـاد فزاینـده در درون دولـت 
وتضعیف سـالمیت، شـفافیت، پاسخگویی، 
موثریـت، قانونمنـدی و عدالـت محـوری 

دولت.
4- وابسـتگی و نیازمنـدی تحصیل یافتگان 
و نخبـگان رو بـه افزایـش جامعـه به دولت 
در عرصۀ اشـتغال و در جهت دسترسـی به 

امکانـات بهتر و بیشـتر حیات. 
عدالـت  رفتـار  و  افـکار  در  تغییـر   -5
خواهانـه و حـق طلبانۀ نخبـگان و تحصیل 
یافتـگان فعـال عرصـۀ سیاسـی و اجتماعی 
کـه صاحـب اشـتغال و مقـام در دولـت و 

حکومـت مـی شـوند.
اشـتغال در دولـت و دسترسـی بـه کرسـی 
و مقـام دولتـی و حکومتـی در کشـور فقیر 
و مصیبـت زدۀ افغانسـتان کـه دولتـش بـا 
زبـان  می گذرانـد،  عمـر  خارجـی  کمـک 
طلبـی  اصـالح  حتـی  و  خواهـی  عدالـت 
انقالبـی تریـن و آرمانگرا تریـن آدم هایش 
را مـی بنـدد. این آدم ها به خوبـی میدانند و 
می بیننـد کـه وظیفـه و مقـام دولتی نـه تنها 
وسـیلۀ معیشـت محسـوب می شـود، بلکه 
ابـزار و عامل دسترسـی به اقتـدار و منزلت 
اجتماعی و کسـب سـرمایه و ثروت اسـت؛ 
سـرمایه و ثروتـی کـه بـا سـوء اسـتفاده و 
هـا  آن  یابـد.  مـی  افزایـش  بیشـتر،  فسـاد 
مـی تواننـد در سـایۀ افزایـش ایـن ثـروت 
و اقتـدار، موقعییـت و جایـگاه خـود را هم 
در درون دولـت و هـم در جامعه مسـتحکم 

سازند.
 پیـام و پیامد این وضعیت در افغانسـتان 

؟ چیست
گرفتـاری و اسـارت در دایـرۀ باطل فسـاد، 
بـی عدالتـی، فقر، درماندگی و عدم توسـعۀ 
و  اجتماعـی  سیاسـی،  عادالنـۀ  و  پایـدار 

قتصادی. ا
 تحصیـل یافتـگان و نخبـگان رو به افزایش 
جامعـه کـه از دسترسـی بـه کرسـی و مقام 
دولتـی و حکومتـی و حتـی کار و اشـتغال 
دولتـی محـروم باقـی میماننـد، نمـی توانند 
عامـل و نیـروی اصـالح و تغییـر باشـند؛ 
زیـرا تهـی دسـتان و نیازمنـداِن هـر چنـد 
کثیـر، عامـل و محـرک اصالحـات و تغییر 

شـده نمـی توانند. 
تحصیـل یافتـگان و نخبگانی که با تصاحب 
کرسـی و مقـام دولتی توان اصـالح و تغییر 
پیـدا مـی کننـد، زبـان اصـالح و عدالـت 
خواهـی را مـی بندند. تداوم ایـن وضعییت 
در چنیـن دولـت و حاکمیـت سیاسـی کـه 
حتـی بـا حضـور و کمـک مالـی و نظامـی 
امریـکا و متحدینـش تا سـال ۲۰5۰ میالدی 
علی رغـم جنگ طالبان و دخالت پاکسـتان 
دوام کنـد، در پایـان ۲۰5۰، نـه یـک دولت 
موثـر، سـالم و پاسـخگو، بلکه یـک دولت 
ناسـالم تـر و فاسـد تـر از امروز و متشـکل 
از نخبـگان و تحصیـل یافتگانـی می باشـد 
کـه همچنـان زبـان شـان در جهـت اصالح 
دسـتان  و  مانـد  خواهـد  بسـته  عدالـت  و 
شـان آلـوده در فسـاد و معصیت سیاسـی و 

اجتماعـی خواهـد بود.
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امنیتی  وضعیت  که  داد  نشان  افتاد  اتفاق  بلخ  در  آنچه 
آما خردی  بخورد؛  برهم  با جرقه یی  می تواند  در کشور 
می کنند  باخود حمل  مردمی  مداران  امروزه سیاست  که 
باشد.  دلخراش  رویدادهای  از  بسیاری  مانع  می توانند 
رویداد بلخ، از آنجا آغاز شد که یکی از جنراالن وابسته 
به جنرال دوستم در والیت جوزجان عکس قهرمان ملی 
آن  دوباره  اعتراض ها  از  بعد  و  بود  زده  کنار  را  کشور 
عکس سر جایش قرار گرفت و شورشی هم برپا نشد. 
اما در روزهای سال نو، عکسی از جنرال دوستم توسط 
افرادی در مزار برداشته شد و با آنکه آن عکس دوباره 
از  اولی اش قرار گرفت، در عوض عکس هایی  به جای 
توسط  کشور  شمال  والیت های  برخی  در  ملی  قهرمان 
افرادی به هواداری جنرال دوستم پاره شد و در عین حال 
رویارویی هزاران نفر را از سه چهار طرف در مرکز این 
والیت در پی داشت. با وصف آنکه والی بلخ، پیامی را 
در خصوص کنار زدن عکس جنرال دوستم ارایه کرد اما 
هیچ گاه مانعی تجمع افراد هواخواه جنرال دوستم نشد. 
سرانجام جدا از طرفداران جنرال دوستم کسانی دیگری 
مثل جمعه خان همدرد هم در پرکردن فضا برای غایله 
خیابان ها  به  شتن  هواداران  کشاندن  بر  و  داشتند  نقش 
کوشیدند. هوادارن والی بلخ هم با شعار »به آشوب گری 
اجازه نمی دهیم« وارد میدان شدند. اینکه رویداد دیروز 
برنامۀ  آن  از  مهم تر  اما  است  مساله  یک  کشید،  کجا  به 
پنهان و کالنی است که در پس این صحنه سازی ها قرار 
نور سابقه  رویارویی جنرال دوستم و عطا محمد  دارد. 
اخیر هر دو طرف سعی کرده  اما در ۱5 سال  دارد  هم 
اند که در هر موقعیتی که قرار داشتند در برابر هم قرار 
نگیرند. واضح است که همین دو جنرال معروف کشور 
که هرکدام از جایگاه بلند مردمی هم برخوردارند، اصلی 
بارها در برابر  نیز  اند و  ترین دشمان طالبان و پاکستان 
امنی شمال  نا  به  برنامه هایی قرر گرفتند که می توانست 

منجر شود.
برابر  در  نور و رشید دوستم شخصًا  بارها عطا محمد   
طالبان در بلخ و فاریاب ایستادند و بارها سینه سپر کردند. 
بنابراین هر دو جنرال برای ستون پنجمی ها و نیز برای 
آنانی که ناامن سازی شمال را در برنامه های شان دارند، 
گذشته  روز  دو  در  زیاد  که  چیزی  اما  اند.  چشم  خار 
محسوس نبود، موضع گرفتن مستقیم جنرال دوستم در 
که  میرفت  انتظار  است.  بوده  عکس ها  شدن  پاره  برابر 
جنرال دوستم باید با انتشار پیامی غایله را ختم می کرد 
که نکرد با آنهم به نظر میرسد که جنرال دوستم طرفدار 
ایجاد جنگ خشونت میان خودش و جنرال عطا نیست. 
دیگر  آدرس های  از  و  دیگر  شکل  به  قضیه  چون  اما 
مدیریت می شود، او شاید نتوانسته است که شخصا مانع 
به میدان وارد شدن هوادارنش گردد. بسیار واضح است 
که بی حرمتی به عکس های بیجان قهرمان ملی کشور در 
شمال به خصوص در چند جای مشخص به هدف این 
جریحه  را  مردم  ملی  احساسات  تا  بود  گرفته  صورت 
فراهم  آن  بهانۀ  به  را  تازه یی  میدان جنگ  و  سازند  دار 
اما خوش بختانه نفس آرامش و کنترل احساسات  کنند. 
مردم در برابر این بی حرمتی قابل ستایش است و باید 
عین برخورد در برابر پاره شدن عکسی از جنرال دوستم 
پاره  دمکراتیک  جامعۀ  یک  در  زیرا  می گرفت؛  صورت 
شدن عکس یک رهبر و سیاست مداری که حیات دارد، 
امری بسیار طبیعی است و نباید پاره شدن عکس کسی 
به هر منظوری که باشد جامعه را به آشوب نزدیک کنند. 
به هرو داریت والی بلخ و تظاهر کننده گان هر دوطرف  
که رویارویی هزاران نفر را به صلح و سلم خاتمه ببخشد 
و برنامه دشمنان افغانستان را خنثا ساخت جای قدر دانی  

دارد. 

رویداد بلخ 
و وضعیت نازک مملکت
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تظاهـرات دیـروز بلـخ مسـالمت آمیـز بـود و هیـچ 
مشـکلی را در پـی نداشـت. مسـووالن والیـت بلخ 
بـا ابـراز ایـن مطلـب بـه روزنامـه مانـدگار گفتنـد 
کـه درایـت والـی بلـخ دلیـل اصلـی مسـالمت آمیز 

برگـزار شـدن ایـن تظاهـرات بوده اسـت.
 باشـنده گان بلـخ بـه روزنامـه ماندگار گفتنـد که در 
میـان طرفـداران جنـرال دوسـتم افرادی بـه حمایت 
جمعـه خـان همـدرد نیـز حضور داشـتند کـه قصد 
برهـم زدن امنیت و به خشـونت کشـاندن تظاهرات 
را داشـتند امـا باتوجـه بـه مدیریتـی کـه از طـرف 
والـی بلـخ صـورت گرفـت موفـق بـه ایـن برنامـه 
نشـدند. دیـروز حامیـان جنرال عبدالرشـید دوسـتم 
معاون اول ریاسـت جمهوری در شـهر مزار شـریف 
دسـت بـه راه  پیمایـی زدند و برخی از طـرف داران 
بـه  روز  ایـن  در  نیـز  بلـخ  والـی  نـور  عطامحمـد 
حمایـت از والـی بلـخ راه پیمایـی را انجـام دادند اما 
هـر دو طـرف برداشـتن تصویـر جنـرال دوسـتم را 

می دانسـتند. ناپذیرفتـی 
 باشـنده گان بلـخ گفتنـد که بـا ختم تظاهـرات هنوز 
هـم برخـی از افـراد اسـتفاده جـو  در پـي ایجاد بي 
نظمـي و ناامن سـاختن والیـت بلخ )مزار شـریف( 
جنـرال  هـوادران  دیـروز  رویارویـی  و  هسـتند 
دوسـتم و عطـا محمد نـور در واقع یـک رویارویی 
ناخواسـته بـود و هـر دو جنرال از آن نگـران بودند؛ 
زیـرا کسـانی در کنار جنرال دوسـتم و در عین حال 
حلقـه خاصـی که بارهـا سـبب ناامنی در بلخ شـده 
انـد در پـی ایجـاد بحـران جدیـد در ایـن والیـت 
بودنـد. آنـان بـه روزنامه مانـدگار گفتنـد که خوش 
بختانـه از آنچه میترسـیدیم اتفاق نیفتـاد و والی بلح 
و نیروهـای امنیتی توانسـتند ایـن تظاهرات را کنترل 

. کنند
مقامـات در والیـت بلـخ در پیونـد بـه پـاره کـردن 

اول  معـاون  دوسـتم  عبدالرشـید  جنـرال  تصاویـر 
ریاسـت جمهـوری می گویند کـه این کار او باشـان 
و مخـالن امنیـت اسـت کـه می خواهنـد والیت بلخ 

سـازند. ناامن  را 

سالم دوستم به استاد عطا
در همیـن حـال یک منبـع آگاه که نخواسـت نامش 
گرفتـه شـود بـه روزنامـه مانـدگار گفت کـه جنرال 
دوسـتم دیـروز قبـل از راه پیمایـی هـا، تماسـی بـه 

داکتـر حدیـد رییـس شـورای والیتـی بلـخ داشـت 
و جویـای دلیـل اعتـراض هـای هوادارانـش شـد. 
بعـد از توضیحـات رییس شـورای والیتـی،  جنرال 
دوسـتم بـه او گفـت کـه بچـه هـا بـه مـن بـه گونه 
دیگـر اطـالع رسـانی کردنـد و بنابراین مـن حرفی 
نـدارم و بـه جنـاب اسـتاد)عطا محمـد نـور والـی 

بلخ( سـالم مـرا برسـانید. 
ایـن منبـع مـی گویـد کـه بعـد از سـخنان آقـای 
دوسـتم، صدهـا فـرد مسـلح از شـبرغان بـه دروازه 
والیـت بلخ رسـیدند که در میان شـان افـراد نظامی 
جنـرال دوسـتم هـم دیـده می شـد و تـالش وارد 
شـدن بـه بلـخ را داشـتند کـه به ایشـان اجـازه داده 
نشـد. منبـع گفـت که اگـر آن افراد مسـلح وارد بلخ 

مـی شـدند وضعیـت از کنتـرل بیـرون می شـد.

دو برخورد متفاوت هواداران
در همیـن حـال یـک منبـع دیگـر از والیـت بلخ به 
روزنامـه مانـدگار گفـت کـه در والیـت جوزجـان 
برخـی از فرماندهـان هوادار جنرال دوسـتم تصاویر 
مرحـوم  ملـی،  قهرمـان  مسـعود  احمدشـاه  شـهید 
مارشـال فهیـم معاون پیشـن رییس جمهـور و داکتر 
عبـداهلل رییـس اجرایـی را نیـز به آتش کشـیدند. اما 
هـوادران جنـرال دوسـتم در بلخ در تظاهرات شـان 
عکس هـای احمدشـاه مسـعود و اسـتاد برهان الدین 
ربانـی را یـک جـا بـه عکـس هـای جنرال دوسـتم 

باخودشـان حمـل می کردنـد.

اصل رویداد
در شـب اول سـال نـو در چهاراهی کامـکار والیت 
بلـخ، دو تصاویـر جنـرال دوسـتم از سـوی افـراد 
ناشـناس در شـهر مزارشـریف از جایـش پـاره و به 

زمیـن انداختـه شـده بود.
در پیونـد بـه پـاره شـدن ایـن تصاویـر شـماری از 
طرفـداران آقـای دوسـتم ادعا کـرده اند کـه چندین 
پولیـس کـه بـر موتـر رنجـر سـوار بودنـد از موتـر 
پایـن شـده و تصویر هـای جنـرال دوسـتم معـاون 
اول ریاسـت جمهـوری را پـاره کـرده انـد. برخـی 
از طـرف داران جنـرال عبدالرشـید دوسـتم معـاون 
اول ریاسـت جمهـوری، پـس از حادثـۀ پاره شـدن 
تصویـر آقـای دوسـتم در شـهر مزارشـریف   گفتـه 
انـد کـه پاره کـردن تصویر جنـرال دوسـتم یک کار 
سـازمان یافته اسـت و ایـن کار را توهیـن به معاون 

اول ریاسـت جمهـوری دانسـته انـد.
امـا، اسـتاد عطـا محمـد نـور والی بلـخ پـاره کردن 
تصویـر معـاون اول ریاسـت جمهـوری را در یکـی 
و  اوباشـان  کار  مزارشـریف  شـهر  پار ک هـای  از 

دانسـت. خیابان هـا  ویلگـردان 
او گفـت کـه مـا با تمـام توان تـالش کردیـم که در 
یـک فضـای آرام و مطمیـن مراسـم نـوروز و آغـاز 
سـال نـو خورشـیدی، برگـزار گـردد و لبخنـدی بر 
لبـان مـردم مـا بشـگفد، تـالش کردیـم کـه شـهر و 

فضـای آن آرام و قانونمنـد باشـد.
بـه گفتـۀ او، امـا شـماری کوشـیدند تـا این دسـت 
آورد بـزرگ مـا را به بهانه هایی دسـتخوش آشـوب 
نماینـد و دسـت آوردهـای نیروه های امنیتـی بلخ را 

بـه مسـخره بگیرند.
آقـای نـور در پیامـی گفتـه بـود کـه پـاره کـردن یا 
برداشـتن یکـی از تصاویـر جنرال صاحب دوسـتم، 
کار اوباش هـا و مخـالن امنیـت اسـت، امـا بـه هیچ 
صـورت بـه کسـی اجـازه نمی دهیـم کـه بـه بهانـه 
پـاره شـدن یـک تصویـر، امنیـت و آرامش شـهر ما 

را بـه هـم بزنند.
هم چنـان، مقام هـای امنیتـی شـهر مـزار شـریف می 
 گوینـد کـه پـاره شـدن تصویـر جنـرال دوسـتم کار 
افـراد ناشـناس بـوده و پولیس در صدد آن اسـت تا 
عمـالن آن را شناسـای کنـد و تـا کنـون شـماری از 
افـراد مسـوول پولیس در آن شـب در چوک کامگار 
را تحـت نظـارت قـرار داده اسـت، از آنـان تحقیـق 

می کنـد.
از سـویی هـم در پیامـی کـه منصـوب بـه جنـرال 
دوسـتم در صفحـات اجتماعـی کشـور نشـر شـده 
اسـت، آمـده اسـت کـه هـر فـردی در پوند بـه پاره 
کـردن تصاویـرم راه پیمایـی کنـد؛ مجـازات خواهد 
شـد. معـاون اول ریاسـت جمهوری هم چنـان گفته 
اسـت که عطـا محمد نـور والـی بلخ برادرم اسـت. 
در گذشـته مشـکالتی میـان جنـرال دوسـتم جنرال 

عطـا محمـد نـور وجود داشـته اسـت.
پاییـن شـدن تصویـر جنرال دوسـتم و اعتـراض ها 
نسـبت بـه او در حالـی اتفـاق  افتـاد کـه چنـد پیش 
تصاویـر احمدشـاه مسـعود قهـر مان ملی کشـور از 
دروازه فرماندهـی جوزجـان پاییـن کـرده شـده بود 
کـه پـس از اعتراض هـا از سـوی مـردم آن والیـت، 

دوبـاره نصب شـد. 
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خواجه بشیراحمد انصاری
بخش دوم و پایانی

نكتة چهارم:
اگر از مسالۀ بلوای عام هم بگذریم، 
بازهم اشکال دیگری مطرح می شود. 
بن  احمد  که  دیگری  حدیث  در 
روایت  مالک  بن  انس  از  حنبل 
ایشان روزه گرفتن در  نموده است، 
مناسبِت نوروز را مکروه خوانده اند، 
در حالی که روزه امری تعبدی است 
و تخصیص دادِن آن به روزی معین 
بدون آن که شارع بر آن اشاره نموده 
پرسش  خطرناک.  امری ست  باشد، 
ادعا  می توان  چه طور  که  است  این 
نمود که انس بن مالک روزه گرفتن 
ولي  می دانست  مکروه  را  نوروز  در 
می پنداشت.  حرام  را  آن  از  تجلیل 
و  احمد  مسند  در  شده  یاد  حدیث 
نوشتۀ  “اقتضاءالصراط المستقیم” 

احمد ابن تیمیۀ، آمده است.

نكتة پنجم: 
زبان  از  ایشان  وشاید  عظیم آبادی 
علت  حدیث،  این  پیشین  شارحان 
مهرگان  و  نوروز  روزهای  گزینش 
برابر  و  بودن هوا  معتدل  به خاطر  را 
و  بازی  برای  روز  و  شب  بودن 

سرگرمی دانسته و آن را به حکیمان نسبت می دهد، و 
باز می نویسد که پیامبران آمدند تا آن چه را که حکیمان 
بنا کرده بودند، باطل اعالم نمایند. شارح گرامی نگفته 
اند که چرا پیامبران سخن حکیمان را در هم چو موارد 
بوده  چه  بطالن  این  علت  و  اند  نموده  اعالم  باطل 
است؟ آیا علت همین است که در موسمی معتدل بازی 
صورت نگیرد؟ و آیا می توان گفت که حکمت و نبوت 

در برابر هم قرار دارند؟ 

نكتة ششم:
در حدیِث روایت شده از انس بن مالک، نکتۀ دیگري 
جلب توجه می نماید که با نادیده گرفتن آن، نمی توان 
عید  واژۀ  آن  و  داشت  حدیث  از  درستی  برداشت 
سخنان  به  باید  عید  واژۀ  درست  فهم  برای  می باشد. 
دیگر پیامبر اسالم ص رجوع نمود. در حدیثی که ابو 
ص  اسالم  پیامبر  نموده،  روایت  هریره  ابو  از  داوود 
می فرمایند: “ال تجعلوا بیوتکم قبورا و ال تجعلوا قبري 
کنتم”.  حیث  تبلغني  صالتکم  فإن  علي  وصلوا  عیدا 
عید  من  قبر  از  و  قبرستان،  تان  خانه های  از  یعني: 
هر  درود شما  زیرا  بفرستید؛  درود   من  بر  و  نسازید 
جایي که باشید، به من خواهد رسید”. شارحان گفته 
اند که هدف بخش نخست این حدیت، این است که 
در خانه های تان نماز را برپا دارید و دعا کنید و قرآن 
قبر  به  شباهت  عبادت،  از  خالی  خانۀ  زیرا  بخوانید؛ 
پیوند  به هم  را  حدیث  این  رکن  سه  هر  آن چه  دارد. 
می دهد، عبادت است؛ به این معنی که پیامبر می فرماید 
عبادت  مرا  قبر  و  دارید  پا  به  نماز  خانه های تان  در 
برایم  باشید  که  جایي  هر  در  شما  درود  زیرا  نکنید؛ 
خواهد رسید. این که واژۀ عید به قبر نسبت داده شده 
است، به این مفهوم مي باشد که قبر  پیامبر ص معبد 
نشود؛ همان طوری که در احادیث دیگر می گوید قبر 
مرا چون بتی عبادت نکنید و یا چون بنی اسراییل که 
گور پیامبران شان را سجده گاهی برای خویش ساختند، 
قبر مرا نیز معبدی نسازید. آن چه از این حدیث دانسته 
می شود، این است که عید به مفهوم دینی آن، پیوندی 
که  معنی  این  به  دارد؛  نیایش  و  عبادت  با  ناگسستنی 
اگر کسي معتقد به دیني بودن جشن نوروز بوده و این 
مناسبت را از لحاظ دینی، چون عید فطر و عید قربان 
بداند، در آن حال می توان فتوا داد و آن را تحریم نمود.
در حدیث انس بن مالک هم چنان دیدیم که پیامبر ص 
عید  خداوند  این که  یعنی   ”ُ اهللَّ أَبَْدلَُکُم  “َقْد  می گوید: 
نموده است.  قبلی  را جایگزین دو عید  فطر و اضحا 
سوی  از  امری  تعیین  که  بود  متوجه  باید  این جا  در 
است. خالصۀ سخن  عبادی  مفهومی  دارای  خداوند، 
نباشد،  عبادتی  صیغۀ  دارای  مناسبتی  هرگاه  این که 
نمی توان آن را تحریم نمود؛ اگر چنین باشد، پس باید 
مناسبت های زیادی در زنده گِی روزمرۀ ما ملغا شوند. 
رخصتی های  در  خانواده  اعضای  مسافرت  باید  حتا 
سال به این سو و آن سو براي گردش و تفریح نیز باید 

حرام مي بود.

نكتة هفتم:
اگر دو پا را در یک کفش کرده و بر سر حرمت این 

مناسبت تأکید نموده و تمامی موارد یاد شده را نادیده 
انگاریم، بازهم می بینیم که اشکالی دیگر مطرح می شود. 
دو  »خداوند  اند:  فرموده  پیامبر  حدیث  این  مبنای  بر 
روز بهتری را جایگزین آن دو روز اولی کرده است: 
پیرامون  که  کسانی  تمامی  فطر«.  عید  و  قربان  عید 
اند،  گفته  یا سخن  و  نوشته  نوروز  از  تجلیل  حرمت 
بیشتر از همه بر اصل جایگزینی در متن حدیث تأکید 
حدیث  و  کریم  قرآن  نصوص  به  اگر  اما  اند.  نموده 
رجوع شود، دیده خواهد شد که کاربرد “خیریت” و یا 
“بهتر بودن” در یک متن نمی تواند دلیلي بر حرمت یک 
منهما”  “خیرا  درست تر  فهم  برای  بیایید  باشد.  مساله 
به قرآن مجید مراجعه نماییم. قرآن کریم در آیت ۶۱ 
سوره البقره می فرماید: “و چون گفتید ای موسی هرگز 
خود  خدای  از  نیاوریم،  تاب  خوراک  ]نوع[  یک  بر 
]قبیل[  از  می رویاند  زمین  آن  چه  از  تا  بخواه  ما  برای 
سبزی و خیار)بادرنگ( و سیر و عدس و پیاز، برای ما 
برویاند. ]موسی[ گفت: آیا به جای چیز بهتر خواهان 
خواستۀ  همان  به  اشاره  آیت  این  اید”.  پست تر  چیز 
بنی اسراییل است که اشتهای سبزی و بادرنگ و سیر 
به اصطالح به سرشان زده بود و آن  پیاز  و عدس و 
این  متن  از  می دادند.  ترجیح  “سلوی”  و  “من”  بر  را 
آیت، هیچ مفسری چنین استنباط نکرده است که گویا 
آن ها حرام  بر  پیاز  و  سیر  و  دال  و  سبزی  و  بادرنگ 
و  “من”  فضیلِت  می شود،  فهمیده  آن چه  بلکه  گردید، 
احادیث  در  است.  شده  یاد  غذایي  مواد  بر  “سلوی” 
پیامبر هم واژه “خیرا منها” مفهوم حرمت را نمی رساند. 
ما حدیثی داریم که پیامبر اسالم همین واژه را در مقام 
مقایسه میان همسران خویش “خدیجه و عایشه” به کار 
برده اند. عایشه صدیقه روایت می کند که پیامبر اسالم 
عادت داشت خدیجه را به خوبي یاد نماید، روزی از 
خدیجه به نیکی یاد نمود و من در پاسخ ایشان گفتم: 
“هل کانت إال عجوزاً قد أبدلک اهلل خیراً منها”، یعني: 
“او پیره زنی بیش نبود و خداوند زن بهتری نصیب تان 
نموده است”، پیامبر با شنیدن این پاسخ به خشم آمد 
“نه،  یعني:  منها”  أبدلني اهلل خیراً  ما  و گفت: “ال واهلل 
سوگند به خدا کسی را که جایگزین او نموده، از او 
هم  و  پیامبر  هدف  هم  نیز  متن  این  در  نیست”.  بهتر 
هدف عایشه همسر ایشان، اثبات فضیلت یکی بر دیگر 
از آن دو همسر  به یکی  نه خط بطالن کشیدن  بوده، 

بزرگوار پیامبر اسالم.

نكتة هشتم:
هنگام شرح این حدیث به فتوایي منسوب به ابوحفص 
کبیر برمی خوریم. ابوحفص کبیر شخصیت بزرگی است 
که محدثی چون امام بخاری در دامان او پرورش یافت 
کتابخانه در  او موسس نخستین مدرسه و نخستین  و 
تاریخ مسلمان ها می باشد. ولي جای تعجب این جاست 
بار  بار  را  آن  و  مانده  ما  برای  ابوحفص  از  آن چه  که 
تکرار می کنیم، همین فتوای اوست. اگر اسم ابوحفص 
را از طریق گوگل جست وجو نماییم، در تمامی نتایجی 
که به دست خواهیم آورد، اسم او را تنها در پیوند به 
همین فتوایي خواهیم یافت که اهداي تخم مرغ را در 
روز نوروز مساوي به کفر می داند. پرسش این است که 
آیا ابوحفص در تمامی عمر خویش، همین یک فتوا را 

صادر نموده و سپس دست از کار شسته بود؟
امام و  ابوحفص که خود  فرزند  که  کارهایي  از  یکی 
بنیان گذار  از  پشتیباني  نمود،  بود،  پدر  راه  ادامه دهندۀ 
سلسلۀ ساماني امیر اسماعیل و ایستادن در کنار او  بود. 
و از سوی دیگر، می خوانیم که امیر اسماعیل سامانی در 
سال 89۲ میالدی ریاضي دانان خراسان را خواست تا 
تقویم کشور را بازنویسی نموده و نوروز را در نقطه یی 
قرار دهند که هم زمان با گذر آفتاب از خط استوا باشد.  
چنان چه پادشاهان ساماني، نوروز را از آغاز تا انجام 
دولت شان با شوکت خاصی تجلیل می نمودند. پرسش 
در این است که اگر تجلیل از نوروز معادِل کفر باشد، 
پس چرا بنیان گذار این سلسله که به نیروی ابوحفص 
صغیر فرزند ابو حفص کبیر روی کار آمده بود، آن را 
تجلیل می نمود؟ و در این زمینه تاریخ شاهد هیچ گونه 

واکنشي از سوی او نبوده است. 
ابوحفص کبیر، حنفي بود و امام ابوحنیفه هم در عصر 
منصور عباسي می زیست، در حالي که خلیفۀ مذکور 
هم نوروز و هم مهرگان را تجلیل می نمود. ابوحنیفه 
بزرگ  و  ُخرد  قضایاي  احکام  تنها  نه  که  او  یاران  و 
قضایایي  احکام  بلکه  نموده،  بیان  را  خودشان  زمان 
به  آینده گان  برای  و  کرده  جست وجو  هم  را  فرضي 
میراث گذاشته اند؛ چرا در  زمینۀ بزرگداشت از نوروز، 
ابویوسف  و  “محمد  شاگردانش  یا  و  امام  از  فتوایي 
ـ  آن زمان  در  آن ها  است؟  نمانده  یادگار  به  زفر”  و 
نام  به  از آن می گذرد و چیزی  از هزارسال  بیشتر  که 
که  مي پرسیدند  هم دیگر  از  ـ  نداشت  وجود  هواپیما 
اگر فردي بر پشت پرنده یي سوار شده و جهت ادای 
احرامش  نماید،  پرواز  مکه  سوی  به  عمره  یا  و  حج 
این  بر  برخي  زمان  آن  در  نماید؟  تن  بر  کجا  در  را 
افتراضات فقهي آن دانشمندان می خندیدند بي خبر از 
آن که روزي مردم به وسیلۀ پرنده هایي آهنین به سوی 
حج پرواز می نمایند. پرسش این است که اگر تجلیل 
آن ها  از  فتوایي  چرا  می بود،  حرام  این قدر  نوروز  از 
نیست؟  درج  فقهي شان  ضخیم  دایرۀ المعارف هاي  در 
اگر گفته شود که آن هایي که معتقد به جایز بودن این 
فتوایي در دست  این زمینه  نیز در  اند، آن ها  مناسبت 
و  فقه  اصول  در  که  گفت  خواهیم  پاسخ  در  ندارند، 
في االشیاء  “االصل  اسالمي،  مذاهب  تمامي  مبناي  بر 
االباحۀ.” یعني: اصل در اشیا، جایز بودن آن هاست؛ از 
همین لحاظ ابرازِ دلیل، وظیفۀ کسي ست که اعتقاد به 

حرمت چیزی داشته باشد، نه به جواز آن.

نكتة نهم:
اما این که چرا خواجه ابوحفص کبیر، اهدای تخم مرغ 
به مشرکان را مساوی به شرک دانسته، علت دیگری 
داشته  رابطه  به تخم مرغ  بیشتر  که  علتي  است؛  داشته 
است تا به نوروز. به این مفهوم که هدیه دادن تخم مرغ 
هزاران  از  که  دارد  بت پرستانه  باورهاي  در  ریشه 
دینی  پندارهای  در  است.  داشته  رواج  بدین سو  سال 
رابطه یي  هندي ها،  و  مصري ها  یوناني ها،  فینیقي ها، 
است.  بوده  موجود  تخم مرغ  و  آفرینش  و  خدا  میان 
می دیدند.  تخم مرغ  در  را  آن ها خدا  دیگر:  عبارت  به 
یکي از این پندارها این بود که شب آبستن شد و از 
او تخمي به دنیا آمد و همان تخم، هستۀ نظام آفرینش 

قرار گرفت. مصري های قدیم تخم مرغ را رنگ نموده 
و تقدیم خدایان شان می نمودند. یکي از نظریات بسیار 
که  بود  این  فرعوني،  مصري های عصر  میان  در  رایج 
خداي آفتاب از دل نخستین تخم در جهان بیرون شد 

و سپس به آسمان عروج نمود. 
تا  و  کبیر  ابوحفص  تا عصر  پیش  بسیار  دوره هاي  از 
امروز، هم زمان با جشن نوروز، دو مناسبت دینی دیگر 
تجلیل می شود که یکی مربوط به مسیحی ها می شود و 
دارد. مسیحی ها عید خود  تعلق  یهودي ها  به  دیگرش 
“ایستر”  نام  به  غرب  در  که  مي نامند  “عیدالفصح”  را 
شهرت یافته است. مسیحی ها را باور بر این است که 
از  از گور برخاست و  این روز عیسی علیه السالم  در 
همین لحاظ، آن را “عید قیامت” نیز خوانند. هم زمان 
با همین مناسبت، یهودي ها عید دیگري دارند که آن 
را “پساک” خوانند. یهودي ها معتقد اند که در این روز 
مصري ها  دست  از  را   اسراییل”  “بني  قبیلۀ  خداوند 
نجات داد. یکي از آداب و رسوم این جشن در میان 
پیروان هر دو دین، رنگ کردن تخم مرغ و اهداي آن 
همین  و  داشته  نمادین  مفهومي  که  است  هم دیگر  به 
امروز در تمامي جوامع مسیحی و یهودي رایج است. 
نویسندۀ این سطور معتقد است که سخن ابوحفص و 
فتواي او در زمینۀ همین اعتقاد دیني به تخم و آداب و 
رسوم این دو عید بیان شده است. عالمه محمد اقبال 
در  دیني  فکر  “احیاي  گران سنگ  رسالۀ  در  الهوري 
رأي و  فقه  و  آمد  ابوحنیفه  امام  که  می نویسد  اسالم” 
درایت را اساس گذاشت تا برای ما بفهماند که هنگام 
نیز حضور  ما  عقل  باید  پیامبر،  و  خدا  سخن  مطالعۀ 
بزرگ  امام  آن  پیروان  از  “برخي”  ولي  باشد؛  داشته 
آمدند تا سخنان خود آن امام را در غیاب عقل، مطالعه 

نمایند. 
آن  نمود و  فراموش  نباید  را  مهم  نکتۀ  پایان، یک  در 
این است که پیروان ادیان مختلفي در امتداد تاریخ شان، 
نوروز را به خرافات آلوده ساخته و با افسانه و اسطوره 
عجین ساخته اند. هم زردشتی ها این کار را کرده اند، 
هم مسیحي ها و هم مسلمانان، بي خبر از این که نوروز 
پیوند  مذهبي  هیچ  به  و  نبوده  مربوط  دینی  هیچ  به 
و  آفرید  هستي  صبحدم  در  خداوند  را  نوروز  ندارد. 
به دور خورشید مي چرخد، نوروز  تا زماني که زمین 
به خاطر  نه  نوروز  انتخاب  داشت.  خواهد  وجود  هم 
تخت نشیني یک شاه و پیروزي شاه دیگري بوده است؛ 
بیروني  ابوریحان   چون  بزرگي  دانشمندان  که  طوری 
و فردوسي نیز، بدون هیچ سند معتبر تاریخی، دربارۀ 
نوروز افسانه بافته اند. جشن نوروز دست کم پنج هزار 
و  فلک  دانش  ریاضي،  علوم  پایۀ  بر  که  می شود  سال 
از اوضاع  نیازهاي طبیعِي برخاسته  مبناِي  بر  تجربه و 
و شرایط کشاورزي و دامپروری از سوی ملل مختلف 
و تمدن هاي گوناگون تجلیل می شود. در شرایطي که 
آمدند و زخم  برده و مي برد، گروهي  به سر  ما  کشور 
سیاسي  زخم،  آن  و  گذاشتند  نوروز  سینۀ  بر  دیگري 
و  نوروز  با  که  غیرسیاسي ست  مناسبت  این  ساختن 
فلسفۀ وجودِي آن، سازگاری ندارد. نوروز را باید از 
افسانه و اسطوره و خرافه و سیاست و تحجر  دست 

نجات داد.
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نوروز
          رد اسارت

 زمستاِن انديشه
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نوروِز خوش آیین 
و قصۀ مکرر بدِسگاالن

مـهران موحـد 
بخش نخست

۱- در سالیان اخیر، همه ساله همین که روزهای پایانِی 
از  استقبال  برای  را  ما خود  مردمِ  و  می رسد  فرا  سال 
به اصطالح  از  برخی  می کنند،  آماده  نوروزِ خوش آیین 
را  مردم  مجدانه  تالشی  و  سرسختی  با  دین،  علمای 
منبر  در  و  می دارند  برحذر  نوروز  برگزاری جشن  از 
مساجد، برای نکوهش جشن نوروز، گلو پاره می کنند 
و آیین نوروز را نیز آیینی جاهلی قلمداد، و برگزاری 
پیروی از آتش پرستان )منظورشان  بارزِ  آن را مصداق 
طرف داران  حتا  و  می خوانند  است(  زردشت  پیروان 
برگزاری مراسم نوروز را متهم به کفر و شرک و نفاق 

می کنند.
در  نیز  چاپی  و  دیداری  رسانه های  و  مجازی  فضای 
کشمکش  برای  عرصه یی  به  سال،  پایانی  روزهای 
میان مخالفان و موافقان برگزاری جشن نوروز تبدیل 
که  شده  دیده  بارها  که  این جاست  جالب  می شود. 
چندان  دیگر،  مشابه  موارد  در  نوروز،  آیین  مخالفان 
از خود جنب وجوش و تالش و تقال نشان نمی دهند 
ندارند؛  چندانی  حساسیت  دیگر  “منکرات”ِ  دربارۀ  و 
ولی وقتی بحث نوروز و حواشی آن به میان می آید، 
برگزاری  با  گویا  که  می دهند  جلوه  طوری  را  مسأله 
جشن نوروز که جشن طبیعت است و یکی از بهترین 
ـ  خاکی  کرۀ  روی  در  انسانی  جشن های  زیباترین  و 
آبی ست و به تعبیر شریعتی “قرن های درازی است که 
بر همۀ جشن های جهان فخر می فروشد”، ارکان دین 
به لرزه درمی آید و ثوابت و ضروریات دین اسالم در 
واقعًا  آیا  انصاف!  زهی  می گیرد.  قرار  نابودی  معرض 

چنین برخوردی، سزاوار نوروز است؟
و  مخالفت  در  که  این هایی  از  برخی  آن که  جالب 
اسالم   نام  به  و  می دهند  سخن  داد  نوروز  با  دشمنی 
پنجه در پنجۀ نمادهای هویتِی ما می افکنند، لقب هایی 
چون شیخ الحدیث و شیخ القرآن و پوهنمل و پوهاند را 

نیز با خود حمل می کنند!
نام “جمعیت اصالح و  به  افغانستان  نهادی هست در 
انکشاف اجتماعی” که در کابل و چند شهر بزرِگ دیگر 
پول عرب های  از  که  نهاد  این  است.  فعالیت  مشغول 
حاشیۀ خلیج فارس تمویل و تغذیه می شود، همه ساله 
در نزدیکی های نوروز، فعالیت های نشراتی و فرهنگِی 
نوروز  آیین  دانستِن  کفری  و  کوبیدن  روی  را  خود 
میان  در  این باره  در  را  بروشورهایی  متمرکز می سازد، 
خود  آنالین  فعالیت های  می کند،  توزیع  شهروندان 
آیین  دادن  نشان  اسالم  ضد  و  کردن  بدنام  برای  را 
دین  عالم  نام  به  را  آدم هایی  و  می کند  شروع  نوروز 
و شیخ الحدیث و چه و چه استخدام می کند تا برضد 
از  مهم تر  مسأله یی  گویی  بزنند.  سخن  و  قلم  نوروز 
این ها  گویا  و  ندارد  وجود  ما  کشور  در  نوروز  بحث 
بودن  برای خوشحال  را  ما  بهانه های  اندک  موظف اند 

نیز از ما بگیرند.
جالب است بدانید نهاد مزبور همان نهادی ست که در 
پیوند به موضوع “مصطلحات ملی” کار تمامیت خواهان 
را توجیه کرد و برای دفاع از عمل کرد آن ها بیانیه صادر 
کرد و خطاب به فارسی زبانان نوشت که چه اشکالی 
دارد وقتی واژه های انگلیسی را در زبان فارسی به کار 
می گیرید، کلمات پشتو را هم به کار ببرید. یعنی همان 
به شدت مشغول  دارد،  فارسی ستیزی  که سابقۀ  نهادی 
در  که  آدم هایی  از  بسیاری  هست.  هم  نوروزستیزی 
این نهاد کار می کنند، پیشینۀ فعالیت در حزب اسالمِی 
با  شدیداً  رو،  همین  از  و  دارند  را  حکمتیار  گلبدین 
فعالیت های حلقات هویت ستیز در کشور ما همنوایی 
دارند، هرچند شعارهایی که می دهند شعارهای اسالمی 
است و ممکن است عده یی را فریب دهد و از منویات 

اصلی آن ها غافل بسازد.
احساسات  از  استفاده  با  هویت ستیزان  شوربختانه، 
دینی برخی از مردماِن ما توانسته اند در پیشبرد پروژۀ 
“هویت زدایی”ِ خود تا حدودی موفق باشند و نمادهای 
هویتِی ما را با استفادۀ ابزاری از شعارهای دینی، زیر 

سوال ببرند و محکوم کنند.

تاریخ  در  درازدامن  پیشینه یی  نوروز،  با  مخالفت   -۲
مسلمانان دارد. عبارت های زیادی در کتاب های عالمان 
و  سده  و  نوروز  جشن  قدح  و  ذم  در  آمده  ما  دیِن 
در  نوروز  مخالفان  مشهورترین  از  یکی  آن ها.  نظایر 
طوسی،  غزالی  محمد  ابوحامد  امام  ما،  تمدنی  حوزۀ 
متکلم سدۀ پنجم هجری است. او در کتاب گران سنگ 
“کیمیای سعادت”ِ خود جشن نوروز را “جشن گبران” 
مندرس  باید  سده  و  “نوروز  می نویسد:  و  می شمارد 
شود و کسی نام آن را نبرد و اظهار شعار گبران حرام 

است”.

بارها در اوایل  بنا بر آن چه تاریخ طبری نقل می کند، 
یا  نوروز  تجلیِل  جرم  به  نوروزدوستان  اسالم،  ظهور 
و  آتش بازی  و  آب پاشی  چون  مراسمی  برگزاری 
نهال شانی، آزار و اذیت شده اند یا حتا به زندان افکنده 

شده اند.
با  به نظر می رسد که مخالفت و دشمنی  این همه،  با 
نوروز، ریشۀ سیاسی داشته تا دینی. ظاهراً جنبش های 
و  خود  هویِت  حفظ  برای  خراسان،  در  شعوبی 
حاکمان  سرکوب  برابر  در  مقاومت  و  قدرت نمایی 
عرب، از نوروز و جشن هایش به عنوان حربه یی برای 
حاکمان  از  شمار  آن  می کرده اند.  استفاده  وجود  ابراز 
عربی که با شعوبی ها عداوت داشتند و به خون آن ها 
با هر حرکت هویت خواهانۀ خراسانی ها  بودند،  تشنه 
شکل  شدیدترین  به  را  آن  و  برمی خاستند  مقابله  به 

سرکوب می کردند.
از همین رو است که می بینیم وقتی خراسانی ها پس از 
کنند و در دستگاه خالفت  توانستند قد راست  مدتی 
نیز  حاکمان  یابند،  دست  اقتداری  و  نفوذ  به  اسالمی 

مخالفتی با تجلیل نوروز نکردند و حتا برای باشکوه تر 
برگزار کردِن آن تالش ورزیدند. یعنی وقتی انگیزه های 
زمام داران  رفت،  میان  از  نوروز  با  مخالفت  سیاسی 
دین  احکام  با  تضاد  در  که  اسالمی، عنصری  خالفت 
آن  با  مخالفت  به  مجبور  تا  ندیدند  نوروز  در  باشد، 

شوند.
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خراسانی ها منحصر به نوروز نمی شود. همان گونه که 
مشاهده می کنیم، طرف داران هژمونی عرب )برخی از 
حاکمان و فقیهان مسلمان( در سده های نخست اسالم 
با زبان فارسی ـ که ستون فقرات هویت خراسانی ها 
بوده است ـ نیز به شدت مخالفت می ورزیده اند و در 

پی از میان برداشتن کامِل آن بوده اند. 
که  کتابی  در  سلفی ها،  پیشوای  تیمیه،  ابن  احمد 
است،  نوشته  المستقیم”  الصراط  “اقتضاء  عنوان  به 
نژادهای  از  برتر  را  نژاد عرب  پوست کنده،  و  بی پرده 

به درگاه خدا می شمارد.  دیگران  از  مقرب تر  دیگر و 
فرهنگ  و  فارسی زبانان  برضد  زیادی  حرف های  او 
به  نیایش  قولی،  نقل  در  از جمله  زبان شان می زند.  و 
زبان فارسی را نهی می کند و زبان فارسی را زبانی بد 
و زشت و نشانۀ مجوسیت و آتش پرستی می نامد. او 
حدیثی را از پیامبر اسالم نقل می کند به این مضمون 
که اگر کسی بتواند به زبان عربی سخن بزند ولی به 
نقل  با  بازهم  است.  منافق  بزند،  حرف  فارسی  زبان 
قولی از عمر بن خطاب، خلیفۀ دوم مسلمانان، مدعی 
می شود که سخن زدن به زبان فارسی، آدم را بی مروت 
باری  می گوید،  می سازد.  فرومایه  و  پست  و  نامرد  و 
فارسی  زبان  به  مردمی  که  ابی وقاص شنید  بن  سعد 
آمدن  از  “پس  گفت:  آن ها  به  می زنند. خطاب  سخن 
اسالم بازهم دل بستۀ مجوسیت و آتش پرستی هستید؟” 
فقهی  پیشوایان  از  یکی  انس،  بن  مالک  زبان  از  نیز 
اهل سنت می نویسد که روزی خطاب به حاضران در 
تهدیدآمیزی  و  لحن خشن  با  مدینه  در  نبوی  مسجد 
گفت: “هرگاه ببینم کسی به زبان فارسی حرف می زند، 

از مسجد بیرونش خواهم انداخت.”
می خواهم بگویم اگر قرار باشد به سخن آن هایی که 
اسالم را مرادف “عرب پرستی” می شمارند و برداشتی 
ارتجاعی و انحرافی از اسالم دارند گوش دهیم، باید 
از خیر خیلی چیزهای باارزش فرهنِگ خود بگذریم. 
این ها می خواهند با پنهان شدن پشت شعارهای دینی، 
هویت اصلی خود را مخفی نگه دارند. امروز از حرام 
بودِن برگزاری جشن نوروز سخن می زنند، فردا مسالۀ 
به  باشد  قرار  اگر  کشید.  خواهند  پیش  را  دیگری 
یاوه بافی های این ها گوش دهیم، باید کاماًل هویت خود 
را از دست دهیم و به هویتی جعلی بچسبیم. دشمن در 
تالش است که خاک ریزهای فرهنگی ما را یکی پس از 
دیگری فتح کند و به تدریج، هویت ما را از بین ببرد. 
ماست.  فرهنِگ  و  از هویت  نمادی  “نوروز”  بی گمان 
پس باید دو دستی به آن بچسبیم و با دشمناِن هویت و 

تاریخ و فرهنگ ملی مان، همنوا نشویم.

4- خوش بختانه آن هایی که با برگزاری جشن نوروز 
برای  می کوشند  اگرچه  می ورزند،  دشمنی  و  مخالفت 
کار خود با استناد به فقه و شرع توجیه بتراشند، اما هیچ 
مستمسک و دلیل متقاعدکننده یی برای اثبات ادعاهای 

خود ندارند.
آیا صلۀ رحم، دید و بازید از خویشاوندان و عیادت 
انجام  مناسبت هایی  چنین  در  معموالً  که  بیماران 

می گیرد، اشکال شرعی و فقهی دارد؟
و  زیبایی  از  بردن  لذت  و  صحرا  دامن  به  رفتن  آیا 
طراوت طبیعت، ایراد شرعی دارد و با احکام دین در 

تضاد است؟
می توان گفت، نوروز یکی از مناسب ترین و فطری ترین 
جشن هایی ست که در میان بسیاری از ملل جهان برگزار 
راه  از  نیز  طبیعت  بهار  نوروز،  آمدن  با  زیرا  می شود؛ 
می رسد و مردم را به صحراها و کوه ها و جاهایی که 
در آن جاها به طبیعت بیشتر احساس نزدیکی می کنند، 

می کشاند.
نوروز، جشِن شکفتن و رستن و دگرگونی و آغازِ نو 

است.
چسبیده اند،  آن  به  نوروز  مخالفان  که  مستندی  تنها 
حضرت  کرده:  نقل  مالک  بن  انس  که  روایتی ست 
رسول )ص( وقتی به مدینه آمد، متوجه شد که مردم 
این شهر در زمان جاهلیت، دو روز را در سال جشن 
گفت:  و  کرد  مسلمانان  به  رو  ایشان  می گرفته اند. 
“خداوند برای شما عیدهای فطر و اضحی را به جای 

آن دو عید تعیین کرده است.”
یا  نوروز  از  ذکری  هیچ  روایت،  این  در  این که  اول 
زده  جاهلی سخن  عید  دو  از  و  است  نیامده  مهرگان 
به  را  باال  آمده اند و روایت  بعدها کسانی  است.  شده 
سخن  بنابرین،  داده اند.  پیوند  “مهرگان”  و  “نوروز” 
شارحان حدیث که مبنای درستی ندارد، برای ما حجت 

نیست.
افزون بر آن، به فرِض این که بپذیریم حضرت رسول 
این سخن را دربارۀ نوروز و مهرگان ایراد کرده، ولی 
جشن  برگزاری  بودِن  حرام  برای  روایت،  این  بازهم 
نوروز یا مهرگان نمی تواند به کار رود. شاید این سخن 
پیامبر گرامی اسالم )ص( در وضعیتی بیان شده بود که 
مراسم نوروز با خرافات و بدعت هایی آلوده بوده و آن 
حضرت برای این که مسلمانان را از ارتکاب این گونه 
دستوری  آن ها چنین  به  باشد،  داشته  برحذر  خرافات 
داده است. همانند این که رسول اکرم در آغاز، مسلمانان 
را از نگاه داری مایعات در ظرف های خاص نهی کرد. 
آن ظرف های مخصوص، ظرف هایی بود که در گذشته، 
مردم در آن ها به نگه داری شراب می پرداختند. رسول 
اکرم با این نهی خود، خواست رابطۀ آن ها را با گذشته 
از سرشان   را  عادت شراب نوشی  و  کند  قطع  کلی  به 
به کلی بیرون سازد، ولی چندی بعد پس از این  که به 
وضعیِت جدید خو گرفتند، اعالم کرد که استفاده از آن 

ظرف ها دیگر بالمانع است.
را  که مسلمانان  دارد  بسیاری وجود  روایات  هم چنان 
به شدت از مجسمه تراشی یا نگاه داری مجسمه در خانه 
و این قبیل مسایل منع کرده است. با آن هم، در تاریخ 
اسالم مشاهده می کنیم که برخی علمای بزرگ ـ مثل 
شهاب الدین القرافی، فقیه و اصولی بزرگ مالکی ـ به 
نگاه داشتن مجسمه در خانۀ خود مبادرت ورزیده اند.

آیا عالمان مزبور از روایت هایی که دربارۀ مجسمه سازی 
بوده اند؟!...  بی خبر  کلی  به  آمده،  تندیس  نگه داری  یا 
روایات  این  از  به خوبی  مزبور  علمای  که  بدون شک 
نهی  که  نیز می دانستند  را  این  آن ها  بوده اند ولی  آگاه 
حضرت رسول در مورد مجسمه سازی یا نگاه داشتن 
مجسمه، با توجه به اوضاع واحوالی که این نهی در آن 

صادر شده، معنا پیدا می کند
به عبارت دیگر: این که می بینیم حضرت رسول از یک 
چنین کارهایی منع کرده است، به خاطر این بوده که 
مردم تازه به اسالم گرویده بوده اند و تاهنوز رسوباتی از 
افکار شرکی در اذهان برخی وجود داشته است و شاید 
نگاه داری یا تراشیدن مجسمه، در اذهان آن ها رسوم و 
خرافات جاهلی را احیا می کرده است. ایشان با قدغن 
بود  خواسته  آن،  نگاه داری  یا  مجسمه  ساختن  کردِن 

بقایای افکار جاهلی را از ذهن و ضمیر آن ها بزداید.
برگشت،  عادی  حالت  به  وضعیت  که  هنگامی  ولی 
دیگر اشکالی وجود نداشت که یک مسلمان اقدام به 
نگه  خود  خانۀ  در  را  آن  یا  و  کند  مجسمه  تراشیدن 
دارد، چرا که اسالم هیچ گاه نخواسته است جلو رشد 
و شکوفایی هنر و استعدادهای هنری را بگیرد و بدون 
شک، رسامی و نقاشی و مجسمه تراشی و... از جمله 

مهم ترین گونه های هنر به حساب می آیند.
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هارون مجیدی
سـال جدید آموزشـی در افغانسـتان دیروز 3 حمل، 

بـا نواختـن زنگ مکتب آغاز شـد.
مسـووالن همزمـان بـا بـه صـدا در آمـدن زنـگ 
مکتـب وعـدۀ بـه میان آمـدن اصالحات بنیـادی در 

وزارت معـارف را داده انـد.
وزارت معارف افغانسـتان طی سـیزده سال گذشته، 
بـا چالش هـا و کـم کاری هـای زیادی رو بـه رو بوده 
سـال ها  ایـن  در  وزارت  ایـن  مدیریـت  اسـت، 
نتوانسـته و یـا نخواسـته تـا از امکانـات وافـری که 
سـرازیر  وزارت  ایـن  بـه  مختلـف  نشـانی های  از 

می شـد بـه گونـۀ درسـت اسـتفاده کنـد.
در ایـن مدت، به جای به سـر رسـاندن نیازمندی ها 
پرونـدۀ  وزن  افغانسـتان،  معـارف  اولویت هـای  و 
معـارف-،  پیشـین  -وزیـر  وردک  فـاروق  فسـاد 

سـنگین بوده اسـت.
پرونده هـای خیالـی بـرای بـار نخسـت از وزارت 
آن،  از  بعـد  و  شـد  بیـرون  افغانسـتان  معـارف 
نهادهـا و  از  بـوی خیال بازی هـا در شـمار دیگـر 
وزارت خانه هـای افغانسـتان نیـز بیـرون شـد و تـا 
هنـوز بـه هیـچ یـک از ایـن پرونده هـا رسـیده گی 

نشـده اسـت.
شـاگردان  خیالـی،  آمـوزگاران  خیالـی،  مکاتـب 
کمپیوترهـای  خریـد  خیالـی،  کتاب هـای  خیالـی، 
خیالـی و...، نمونـۀ کوچکـی از فسـاد در وزارت 

می باشـد. افغانسـتان  معـارف 
آوردن  از  معـارف  وزارت  در  جدیـد  مسـووالن 
اصالحـات خبـر داده می گوینـد که آنـان مصمم اند 
ایـن  در  را  گسـترده یی  و  بنیـادی  اصالحـات  تـا 

وزارت بـه میـان آورنـد.
ادغام ریاسـت های معارف که در سـال های پیسـین 
ایـن وزارت را بـه یکـی از متورم تریـن نهادهـای 
حکومـت افغانسـتان تبدیـل کـرده بـود و هم چنان 
اصالحـات امالیـی و انشـایی کتاب هـای درسـی، 

آغـاز کار بـرای تغییـر یونفـورم دانـش آمـوزان از 
برنامه هـای این وزارت در سـال پیش رو گفته شـده 

ست. ا
هم چنـان  افغانسـتان  معـارف  وزارت  مسـووالن 
گفته انـد کـه در سـه مـاه آینـده تمـام ریاسـت های 
والیتـی و مرکـزی وزارت معارف از طریق پروسـۀ 
CBR اعـالم و اصالحـات الزم در آن وارد خواهد 

. شد
محمـد  رییس جمهـور  دیـروز  هـم،  سـویی  از 
اشـرفغنی، بـا نواختـن زنگ مکتب و شـروع سـال 
جدیـد آموزشـی، پذیرفـت کـه در بهبـود وضعیت 

معـارف مشـروط مانـده اسـت.
آقـای غنـی اما گفت که آرزومند اسـت تا  در سـال 

روان، نمرۀ کامیابی به دسـت آورد.
آقـای غنـی که در مراسـمی به مناسـبت آغاز سـال 
نـو آموزشـی در تـاالر لیسـه امانی سـخن میگفت، 
افـزود: معلمیـن با شـرایط دشـوار، اوالد کشـور را 
بـه جهـت روشـنایی، بیـداری و کفایت سرتاسـری 
رهنمایـی می کنند و این کار قابل سـتایش می باشـد.

مشـکالت  کـه  کـرد  عـالوه  اشـرف غنی  محمـد 
آمـوزگاران، تاحـدی حل شـده و برخـی وعده های 
او به خصوص در قسـمت مسـکن برای آموزگاران 
عملـی نشـده اسـت، زیـرا در نقشـۀ شـهرک های 
آمـوزگاران، مشـکالتی وجود داشـت کـه باید حل 

می شـد.
رییس جمهـور غنـی بـا اشـاره به غصـب زمین های 
وزارت معـارف گفـت: غصـب زمین هـای معارف، 
مشـکل دیگـری در این راسـتا بـود؛ امـا اکنون یک 
کمیسـیون موظـف شـده تـا زمین های غصب شـده 

را از غاصبیـن پـس بگیرد.
بـه گفتـۀ آقـای غنـی، تـا حـال 3۶ هـزار جریـب 
زمیـن غصب شـدۀ معـارف در والیـات مختلف، از 

غاصبیـن پـس گرفته شـده اسـت.
کـه  دولتـی  دوایـر  تمـام  افـزود:  رییس جمهـور 

زمین هـای معـارف را گرفته انـد، موظف انـد تـا این 
زمین هـا را دوبـاره در اختیـار وزارت معـارف قرار 

. هند د
آقـای غنـی در ادامـۀ سـخنانش خـود گفـت کـه 
سـاختار فعلـی معـارف، جواب گـوی نیازمندی هـا 
نیسـت و با آن کـه در بخش کمیت تغییـرات زیادی 
آمـده؛ امـا از نگاه کیفیت، مشـکالتی در این وزارت 
وجـود دارد کـه تالش هـا بـرای حـل آن نیـز ادامـه 

دارد.
او گفـت کـه در وزارت معـارف، نبایـد در قسـمت 
همـه  بـرای  مسـاوات  و  ملـی  وحـدت  تحکیـم 

کوتاهـی شـود. افغانسـتان  شـهروندان 
غنـی افـزود: »یـک دیـدگاه واضـح ملـی، بایـد بـه 
وزارت معـارف ایجاد شـود تا ایـن وزارت را مطلق 

از سیاسـت و فشـارها بیـرون کند.«
رییـس جمهـور بـر شـفافیت در وزارت معـارف 
وزارت  منابـع  مدیریـت  کـه  گفـت  کـرده  تأکیـد 
معـارف، بایـد نمونۀ شـفافیت و حسـاب دهی برای 

تمـام کشـور باشـد.
بـه گفتـۀ آقـای غنـی، هیچ گونـه خیانـت و ظلم در 
تطبیـق پروژه هـای معـارف، قابـل دوام نیسـت و از 
ایـن جهـت ضـرورت اسـت کـه همـه بـا وزارت 
معـارف کمـک کننـد تـا حسـاب دهی سراسـری به 

آید. میـان 
رییس جمهـور غنـی  درحالـی بـر عملـی نشـدن 
وعدهایـش بـه آمـوزگاران و اصالحـات در نظـام 
معـارف کشـور اعتـراف کرد کـه آموزگاران کشـور 
در سـال گذشـته، در مـورد افزایـش معـاش، توزیع 
آمـوزگاری  شـرایط  بهبـود  و  رهایشـی  نمره هـای 

اعتراض هـای گسـتردۀ را انجـام داده بودنـد.
آقـای غنـی در ایـن سـخنرانی خـود هیـچ اشـارۀ 
صریـح بـه پرونـدۀ فسـاد و مدیریـت نـاکام فاروق 
وردک، وزیـر پیشـین معـارف نکرد و نیـز از هیأت 
حقیقت یابـی که به منظور بررسـی فسـاد در وزارت 

معـارف توظیف شـده بود و چند مـاه پیش گزارش 
خـود را بـه دولـت سـپرد کـه جزییـات یافته هـای 
ایـن هیـأت هیچ گاهـی بـه مـردم داده نشـد، چیزی 

. نگفت
در عیـن حـال، مقامـات وزارت معـارف افغانسـتان 
می گوینـد در سـال نـو تعلیمـی )۱395، ۱.7 میلیون 
متعلـم جدید الشـمول شـامل مکاتب خواهند شـد 

کـه 4۱ درصـد آن را بانـوان تشـکیل خواهند داد.
اسـداهلل حنیـف بلخـی وزیر معـارف افغانسـتان در 
ایـن نشسـت گفـت، در سـال جاری بیـش از هفت 
هـزار صنف در سرتاسـر کشـور ایجاد خواهد شـد.
آقـای بلخـی افـزود، در سـال جدیـد تعلیمـی ۲۲ 
میلیـون جلـد کتاب درسـی بـرای شـاگردان توزیع 

شـد. خواهد 
آغـاز سـال  مناسـبت  بـه  پیامـی  بلخـی در  آقـای 
جدیـد آموزشـی نیـز گفتـه اسـت: »وزارت معارف 
سـال جدیـد ۱395 آموزشـی را بـا شـعار »معـارف 
سـالم، متـوازن و کوشـا« آغاز کـرده کـه تحقق این 
امـر نه تنها مسـتلزم کوشـش های مضاعـف رهبری 
و کارمنـدان ایـن وزارت بـوده، بلکـه ضـرورت به 
همـکاری همه جانبـۀ تمام مردم عزیز مـا نیز دارد.«
مقامـات وزارت معـارف می گوینـد، مبارزه با فسـاد 
اداری و بلنـد بـردن کیفیـت معـارف در اولویـت 

کاری آن هـا قـرار دارد.
مسـووالن در وزارت معـارف از آوردن اصالحـات 
در ایـن نهـاد خبـر داده گفته انـد کـه در سـه مـاه 
آینـده تمـام ریاسـت های والیتی و مرکـزی وزارت 
معـارف از طریق پروسـۀ CBR اعالن و اصالحات 

الزم در آن وارد خواهـد شـد.
کمبـود آمـوزگاران مسـلکی از چالش هـای عمده و 
درشـت وزارت معـارف افغانسـتان گفتـه می شـود 
کـه مسـووالن در ایـن وزارت گفته انـد، در آینـده 
نصـاب  کارمنـدان  از  تـن   ۲۰ تعـداد  بـه  نزدیـک 
تعلیمـی را اول بـه امـارات متحـده عربـی و بعـد 
بـه کشـورهای اردن، ایـران و مصر جهـت آموختن 

نصـاب مسـلکی اعـزام خواهـد کرد. 
از طرفـی هـم بارهـا از برخـورد های قومـی و نبود 
سـاختار ملـی و همـه شـمول در وزارت معـارف 
انتقـاد شـده اسـت. معترضـان بارهـا گفتـه انـد در 
وزارت معـارف بیشـتر از یـک قـوم و بعـد هـم از 
یـک والیت و سـپس وابسـته گان سیاسـی گلبدین 
حکمتیـار جاداده شـده اند. تاکنـون وزارت معارف 

در ایـن زمینه هـا توضیحـی نـداده اسـت.
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وزارت معارف
در کشاکش ناکامی و مشروطی دو حکومت
رییس جمهور غنی: در وزارت معارف، نباید در قسمت تحکیم وحدت ملی و مساوات برای همه شهروندان افغانستان کوتاهی شود. 

ساختار و کردار معارف درست نیست.

عتیق اهلل امر خیل:

گلبدین حکمتیار در جنگ و صلح افغانستان هیچ موثریتی ندارد
گیالنی: 

شخصیت هایی که به نام حزب اسالمی در حکومت حضور دارند، با آمدن حکمتیار به کابل با رهبرشان یکجا خواهندشد.

ناجیه نوری  
وارد شـدن گلبدیـن حکمتیـار در بدنـه حکومت نه 
بـاالی برنامه هـای صلـح افغانسـتان تاثیـر دارد و نه 

درآوردن امنیـت در کشـور موثر اسـت.
شـماری از آگاهـان نظامـی سیاسـی به این بـاور اند 
کـه حضـور و یـا عـدم حضـور گلبدیـن حکمتیـار 
نـه بـرای صلـح و نـه بـرای جنـگ افغانسـتان موثر 

ست. ا
بـه گفتـه آنان: حزب اسـالمی بـه رهبـری حکمتیار 
فقـط می توانـد در یـک بخـش ناامنـی را خلـق کند 
کـه آن هـم چالـش برانگیز نیسـت و برطـرف کردن 

آن کار مشـکلی نخواهـد بود.
امـا شـماری از رهبـران جهـادی، گلبدیـن حکمیتار 
را یکـی از رهبـران جهـادی بـا نفـوذ در افغانسـتان 
می دانـد کـه حضـور او می توانـد بخشـی از جنـگ 

افغانسـتان را خامـوش کند.
ایـن واکنش هـا پـس از آن ابـراز می شـود کـه چنـد 
روز پیـش گلبدیـن حکمتیـار رهبـر حزب اسـالمی 
افغانسـتان دیـداری بـا هیـات شـورای عالـی صلح 

است. داشـته 
می گویـد:  نظامـی  امـور  آگاه  امرخیـل  عتیـق اهلل 
حکمتیـار یک طـرف قضیـه اسـت، امـا در خاموش 
سـاختن جنگ و آوردن امنیت در افغانسـتان چندان 

نـدارد. موثریت 
بـه گفتـه امرخیل: قسـمت اعظمـی از رهبران حزب 
اسـالمی در حکومت شـریک اند، بنابرایـن آمدن او 
نـه بـاالی برنامه هـای صلح افغانسـتان تاثیـر دارد و 

نـه در آوردن امنیت در کشـور موثر اسـت.
او تصریـح کرد: حزب اسـالمی بـه رهبری حکمتیار 

فقـط می توانـد در یـک بخـش ناامنـی را خلـق کند 
کـه آن هـم چالـش برانگیز نیسـت و برطـرف کردن 

آن کار مشـکلی نیست.
ایـن آگاه امـور نظامـی تاکیـد کـرد: شـاید هـدف 
شـورای عالـی صلـح از صحبـت بـا حکمتیـار ایـن 
بـوده کـه بـه عنـوان یـک رهبـر جهـادی کـه جـدا 
مانـده، خـوب اسـت کـه بـا حکومـت یکجا شـود.
در  تنظیم هـا  سـایر  کـه  همان طـور  افـزود:  وی 
می توانـد  هـم  حکمتیـار  انـد،  شـریک  حکومـت 
بخشـی از حکومـت باشـد، امـا درآوردن صلـح و 
ثابـت نقش اساسـی نـدارد و مخالفتش بـا حکومت 

باشـد. چالـش زا  نمی توانـد 
شـخصیت های  از  یکـی  گیالنـی  سیداسـحاق  امـا 
بـا  عالـی صلـح  از گفتگوهـای شـورای  جهـادی، 
حکمتیـار اسـتقبال کـرده می گویـد: حزب اسـالمی 
بـه عنـوان یـک بدنـه کالن مخالـف بـا نظـام اگر با 
حکومـت یکجـا شـود و از جنـگ دسـت بکشـد، 

بـدون شـک موثـر خواهـد بـود.
او، گلبدیـن حکمتیـار را از جمله رهبـران هفت گانه 
جهـاد افغانسـتان عنـوان مـی کنـد کـه بـه گفتـه او 
از شـخصیت و نفـوذ حکمتیـار در افغانسـتان هیـچ 

کسـی منکـر شـده نمی تواند.
گیالنـی می گویـد: حـزب اسـالمی در زمـان جهـاد 
تمامـی  در  کـه  بـود  احزابـی  بزرگتریـن  از  یکـی 
افغانسـتان فعالیـت داشـتند و برعلیـه ارتـش سـرخ 

. می جنگیدنـد
بـه گفتـه گیالنـی: شـخصیت هایی که به نـام حزب 
آمـدن  بـا  دارنـد،  حضـور  حکومـت  در  اسـالمی 
حکمتیـار بـه کابـل با رهبرشـان یکجا خواهند شـد.
این شـخصیت جهـادی تاکیـد کرد: حزب اسـالمی 
را نبایـد دسـت کم گرفـت، زیرا یکـی از بزرگترین 
آمـدن  بـا  بنابرایـن  اسـت،  افغانسـتان  در  احـزاب 
حکمتیـار یـک بدنـه کالنی از جنـگ در افغانسـتان 

خامـوش خواهد شـد.
و امـا شـماری از آگاهـان امـور سیاسـی بـه ایـن 
بـاور انـد کـه بـا پراگنـده شـدن طالبـان، پاکسـتان 
تـالش دارد تـا از نیروهـای اجیـر بـرای برنامه های 
آینـده خـود اسـتفاده کند کـه حکمیتار یکـی از این 

نیروهـای وابسـته بـه پاکسـتان اسـت.
بـه گفتـه این آگاهان سیاسـی: پاکسـتان تـالش دارد 
تـا بـا آوردن حکمیتـار وزنه طرفـداران خـود را در 
مسـایل گفتگوهـای صلـح سـنگین تر سـازد و بـه 

همیـن دلیـل مهـره دیگـر که همـان حکمتیار اسـت 
را می خواهـد وارد میـدان کننـد.  

شـورای عالـی صلـح اولیـن دور مذاکرات مسـتقیم 
خـود با هیـات عالی رتبه حزب اسـالمی افغانسـتان 
بـه رهبـری گلبدین حکمتیـار را در۲7 حوت سـال 

۱394 در کابـل برگـزار کرد.
بـا آنکـه مشـخص نیسـت که ایـن دیدار چـه نتیجه 
در پـی خواهـد داشـت، امـا گفتـه می شـود کـه این 
دیـدار بـه پیشـنهاد شـورای عالـی صلـح صـورت 

اسـت. گرفته 
رییـس دبیرخانـه این شـورا گفته که هنوز مشـخص 
چـه  گوهـا  و  گفـت  ایـن  مسـیر  در  کـه  نیسـت 
موضوعاتـی پیـش خواهنـد آمـد؛ اما شـورای صلح 
آغـاز گفتگوهـای صلـح با حـزب اسـالمی گلبدین 

حکمتیـار را یـک گام مهـم دانسـته اسـت.
ازسـوی هـم وزارت خارجه پاکسـتان مـی گوید که 
مـی کوشـد تـا طالبـان را بـرای گفتگوهـای صلح با 

حکومت افغانسـتان راضی سـازد.

ACKU
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ورزش

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه روسـیه اعـالم کـرد: سـازمان 
پیمـان آتالنتیک شـمالی )ناتو( گرفتار بحران داخلی شـده اسـت.

ماریـا زاخـاروا، سـخنگوی وزارت امـور خارجـۀ روسـیه دیـروز 
سـه شـنبه در گفت وگـو بـا شـبکۀ تلویزیونـی الیف نیوز روسـیه 
بـا اشـاره بـه انتقـاد دونالـد ترامـپ، نامـزد ریاسـت جمهـوری 
امریـکا از ناتـو اظهار داشـت: ناتو عملکـرد مطلوبی نـدارد و این 
وضعیـت حاکـی از بـروز بحـران داخلـی در ایـن سـازمان نظامی 

ست. ا
او افـزود: زیـرا تمـام سـاز و کارهـای سـازمان ناتو بایـد در همه 
شـرایط از جملـه وضعیـت دشـوار و پیچیـده فعال باشـد. اگر در 
شـرایط دشـوار، فعالیـت ناتـو مختـل می شـود حاکـی از وجـود 

نواقـص در سـاختار این سـازمان اسـت.
دونالـد ترامـپ، نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری امریـکا روز 
دوشـنبه در جریـان بازدیـد از تحریریه روزنامه واشـنگتن پسـت، 
حضـور امریـکا در ایتـالف ناتـو را بـه ضـرر امریـکا خوانـد و 
خواسـتار کاهش حضور کشـورش در این ایتالف شد.سـخنگوی 
وزارت امـور خارجـۀ روسـیه گفت: روسـیه و ناتو دارای سـاز و 
کارهـای ویـژۀ همـکاری هسـتند کـه شـورای روسـیه-ناتو از آن 
جمله اسـت. او ادامه داد: اما متأسـفانه چند سـال اسـت که شـاهد 
هسـتیم در شـرایطی کـه ایـن سـاز و کارها بـرای آن ایجاد شـده، 
ناتـو ایـن کانال هـا را مسـدود و همکاری هـا با روسـیه را متوقف 

می کنـد. ایـن نقـص بـزرگ در سـاختار ناتو اسـت.
ترامـپ روز گذشـته در سـخنان خـود در مـورد ناتـو بـا انتقاد از 
عملکـرد ایـن سـازمان گفـت که امریـکا بایـد منابعـش را صرف 
تقویـت زیرسـاخت های خـود کنـد و تأمیـن مالـی هزینه هـای 

کشـورهای عضـو ناتـو را متوقـف کند.
نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهـوری امریـکا بـا اشـاره بـه بدهـی 
روی حبـاب  احتمـاالً  داشـت:  اظهـار  دالریامریـکا  تریلیـون   ۱9
نشسـته ایم و ایـن حبابی اسـت کـه اگر بترکـد، فاجعـه بارخواهد 

بـود. مجبوریـم کشـورمان را بازسـازی کنیـم.
میلیـاردر امریکایـی در بخـش دیگـری از اظهاراتـش عضویـت 
امریـکا در ناتـو را بـه چالـش کشـید و متحـدان کشـورش را بـه 

اهمـال در رسـیده گی بـه اوضـاع اوکرایـن متهـم کـرد.

تـالش  از  کلینتـون،  هیـالری  ایمیل هـای  از  جدیـد  افشـاگری های 
و همـکاری گـوگل و شـبکۀ تلویزیونـی الجزیـره بـرای سـرنگونی 
بشـار اسـد رییس جمهـور سـوریه حکایـت دارد.افشـای ایمیل هـای 
هیـالری کلینتون، وزیر خارجۀ پیشـین و کاندیدای انتخابات ریاسـت 
جمهـوری امریـکا نشـان می دهـد کـه شـرکت گـوگل بـا اسـتفاده از 
یـک ابـزار نقشـه برداری به دنبـال سـرنگونی رییس جمهوری سـوریه 
بـوده اسـت.این تبـادالت ایمیلـی را وبسـایت افشـاگر ویکی لیکـس 
منتشـر کـرده اسـت.در زمانـی کـه سیاسـت خارجـی امریـکا تـالش 
بـرای سـرنگونی اسـد بـوده اسـت، ایـن غـول فنـاوری مسـتقر در 
امریـکا در پـی تشـویق نیروهـای وفـادار بـه اسـد بـه تـرک خدمـت 
و فـرار و همچنیـن افزایـش اعتمـاد بـه نفـس مخالفان او بوده اسـت.
جزییـات ایـن طرح را جـارِد کوهن، یکـی از مدیـران اجرایی گوگل، 
در پیام هایـی بـه تیـم کلینتـون داده بود.کوهن، تا سـال ۲۰۱۰ مشـاور 
ارشـد کلینتـون و معـاون ارشـد در شـورای روابـط خارجـی امریـکا 
بـوده اسـت. او پـس از خـروج از وزارت خارجۀامریـکا ِسـَمتی در 
گـوگل گرفـت و همـکاری سـطح باالیی با این شـرکت را آغـاز کرد.
افشـای ایـن ایمیل هـا همچنیـن نشـان داد، شـرکت گـوگل در سـال 
۲۰۱۲ بـه دنبـال کمـک بـه مخالفان اسـد و سـرنگونی او بوده اسـت.
در بخشـی از ایـن پیام هـا بـه همـکاری اطالعاتـی گـوگل و شـبکۀ 
تلویزیونـی الجزیـره بـا پخـش برنامه هایـی علیـه اسـد اشـاره شـده 

. ست ا
کوهـن در ایمیلـی به همـکاران کلینتون، کارکرد نرم افزار نقشـه برداری 
را بـرای اسـتفاده توسـط نیروهایـی کـه بـه اسـد پشـت کنند تشـریح 

می کنـد.
گفتنی اسـت بـاراک اوباما، رییس جمهـوری امریکا در دیـدار تاریخی 
خـود از کوبـا اعالم کرد که شـرکت گـوگل قصـد دارد اقداماتی برای 

»دسترسـی بهتـر به اینترنـت« در این جزیـره انجام دهد.

تیم ملی فوتبال افغانستان با وجود کسب نتایج نه چندان مناسب، در 
قرار  کشور  این  فوتبال  تاریخ  در  اولین بار  برای  شگفتی  یک  آستانۀ 

گرفته است.
تیم های سوریه،جاپان و  مقابل  ملی در  تیم  کنندۀ  ناامید  شکست های 
سنگاپور در دور رفت و برگشت مقابل سوریه کار شیران خراسان را 

در گروه E دشوار کرده است.
با این حال، دو پیروزی رفت و برگشت مقابل کامبوج، افغانستان را در 

مسیری سخت، اما امیدوار قرار داده است.
تیم ملی افغانستان در حال حاضر با ۶ امتیاز تیم چهارم گروه است و 
امیدوار است تا در دو بازی آینده اش بتواند برای اولین به مرحلۀ بعدی 

یعنی پلی آف مقدماتی جام ملت های آسیا برسد.
اما این رویا چگونه تحقق پیدا خواهد کرد؟

مقابل  قبول  قابل  بازی  به فکر  باید  اولین گام  پیتر شگرت در  مردان 
حریف قدرت مندشان جاپان و در قدم بعدی نیز به فکر شکست تیم 

سنگاپور در دیدار ۱۰ حمل در تهران باشند.
تیم ملی در صورتی که بتواند از جاپان نیز امتیاز بگیرد و سنگاپور را 
هم در تهران مغلوب سازد، به صورت مستقیم بدون دغدغه و بدون 
انتظار شکست سایر تیم های راهی دور بعدی مقدماتی جام ملت های 

آسیا خواهد شد.
اما، در صورتی که شاگردان شگرت از جاپان شکست بخورند، آنگاه 
امتیاز الزم را به  باید به فکر شکست سنگاپور باشند تا دست کم 9 

دست بیاورند.
در قدم بعدی، آن چه که پس از کسب این 9 امتیاز حاییز اهمیت است، 

توقف تیم فوتبال تاجیکستان در دو دیدار بعدی اش است.
در حال حاضر تیم فوتبال تاجیکستان در گروه دوم مسابقات 5 امتیاز 
دارد و در ادامه نیز هم زمان با افغانستان دو دیدار سخت مقابل استرالیا 

و قرقیزستان خواهد داشت.
مقابل  در  مانده اش  باقی  دیدار  دو  در  تاجیکستان  که  صورتی  در 
حریفانش شکست بخورد و افغانستان نیز بتواند تنها در مقابل سنگاپور 
به برتری برسد، تیم فوتبال افغانستان به صورت مستقیم راهی مرحلۀ 

بعدی مقدماتی جام ملت های آسیا خواهد شد.
در غیر آن صورت، افغانستان در مرحلۀ پلی آف حضور پیدا خواهد 
کرد و برای تالش به مرحلۀ بعدی دیدارهای سختی در پیش خواهد 

داشت.

اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان در آغازین ساعاِت ورود به فرودگاه 
در  افغانستان  سفارت  کارکنان  و  سفیر  رسمی  استقبال  مورد  توکیو، 

توکیو قرار گرفتند.
تیم ملی فوتبال افغانستان شب گذشته در ساعت ۲۰:55 به وقت محلی 

پس از پروازی طوالنی و چندیدن ساعته به پایخت جاپان رسید.
بر اساس گزارش ها، سفر افغانستان در توکیو و کارکنان سفارت طی 

استقبالی رسمی به دیدار ملی پوشان به فرودگاه رفتند.
از  انتقاد  با  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  مربی  لعلی، کمک  علی عسکر 
نسبت  بی توجهی شان  بر  مبنی  قطر  در  افغانستان  سفارت  و  کارکنان 
به حضور تیم ملی در دوحه از سید محمد فاطمی سفیر افغانستان در 
جاپان و اعضای سفارت افغانستان در این کشور به خاطر حضورشان 

در فرودگاه قدردانی کرد.
تمرینات تیم ملی فوتبال افغانستان از دیروز در کشور جاپان آغاز شد.

دیدار دو تیم روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.

روسیه:
ناتو گرفتار

 بحران داخلی شده است

همکاری گوگل با وزارت خارجه 
امریکا برای سرنگونی بشار اسد

افغانستان چطور به مرحلۀ بعدی مقدماتی 

جام ملت های آسیا راه پیدا می کند؟

استقبال رسمی از تیم ملی فوتبال 
افغانستان در فرودگاه توکیو

عبداهلل آزاد خنجانی

آن چه در بلخ جریان دارد، نمونۀ کوچک از شکننده گی 
تصویر،  یک  شدن  است.پاره  کشور  در  سیاسی  بزرگ 

می تواند ما را تا پرتگاه رویارویی قومی بکشاند.
من با آن چه در مزار می گذرد، کاری ندارم، اما آن چه برایم مهم است، 

خطر جنگ قومی در کشور است.
طالبان از بدو تأسیس تا حال به جنایت قومی ادامه دادند و همه به خاطر 

حفظ وحدت ملی خاموش ماندند.
صاحبان قدرت هم که بیشتر اقوام را در حکومت نماینده گی می کنند، 
نه تنها توان بخیه زدن شگاف های قومی را ندارند، بل با تکیه زدن به قوم، 

مشروعیت سیاسی می گیرند.
به یاد داشته باشیم که بدون درنظرداشت مذهب، قوم و زبان، ارزش های 

انسانی همۀ شهروندان با خطر جدی مواجه است.
وحدت از حس و تهدید مشترک به وجود می آید، نه از تقسیم قدرت 

به افرادی که حتا به قریۀ خود رفته نمی توانند.

کاوه جبران

هیچ چیز به اندازۀ خط و نشان کشیدن های قومی در این 
خراب آباد ظرفیت جنگ و آدم کشی را ندارد که تجربه اش 
هم کم نبوده. حاال سوال این است که پاره شدن عکس 
مسعود یا دوستم می تواند به تاجیک ها یا اوزبیک ها توهین تلقی شود، 
اما آن چه که عاقبت این کین توزی می تواند به بار آورد چرا از چشم 
می افتد؛ آن گاه که آدم های حقیقی پاره پاره می شوند؛ آن گاه که به انسان 
و انسانیت اهانت می شود؟ آیا تکریم عکس یک رهبر سیاسی مهم تر 

از کرامت آدم هاست؟ 
آن چه در بلخ اتفاق افتاده جز یک حادثۀ سخیف سیاسی نیست که مثل 
رجزخوانی  اما  افتاد،  خواهد  پرده  از  رازش  دیگر،  سیاسی  حادثۀ  هر 
مسأله  این  پردۀ  پشت  به  که  است  آن  از  دیدنی تر  استاتوس نویسان 

اندیشیده شود.
حاال در کنار رجزخوانان، گروهی دیگری نیز دست و آستین بر زده 
و نشسته اند بر مسند قضاوت. استاتوس جمع می کنند که فالن چنین 
بی غرض شان،  ظاهر  رغم  به  که  چیزی  چنان  بهمان  و  گفت  چیزی 
آتش بیاری  این  نقش  نمی ماند.  پنهان  دیده  از  نفرت پراگن شان  فعالیت 

هم کم از نوشتن استاتوس های نفرت بار نیست.
این رجزخوانی جنگ  نیست. عاقبت  استاتوس نویسی  می گویم جنگ 
و  نوشتن  با  دیگر  افتاد  راه  به  غایله  اگر  و  جنگی!  چه  آن هم  است، 
سخن  دیگر  آن جا  گرفت.  را  جلوش  نمی شود  استاتوس  جمع کردن 

سخن قوماندان است و حرف حرف  کالشنیکوف.

عبدالحی خراسانی

توطیه را در نطفه خنثى كنید!
دشمن؛ 

را هدف  امنیت سرزمین موالنا  و  ثبات  عزت، عظمت، 
گرفته است .

شایسته است که هم عطا محمد نور فرزند صدیق و خدمت گزار بلخ و 
هم ژنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری حکومت وحدت ملی؛

به عناصر استفاده جو و فتنه انگیز اجازه ندهند تا ثبات و امنیت شمال 
را به هم بریزند و به هدف شوم شان که ایجاد فاصله و نفاق در ماورا 

جیحون می باشد، موفق شوند.
فراخوان والی بلخ از تمام خبرگان جهت رأی زنی و حل موضوع یک 
راهکار معقول و بایسته است و بهتر است اگر نماینده گان با صالحیت 

ژنرال دوستم هم حضور بیابند.
سرداران شمال !

آدرس توطیه را اشتباه نکنید! به عوامل نفاق افکن و ستون پنجم دشمن 
توجه نکنید، با مدارا و محبت مشکل را بر طرف سازید.

دشمن فتنه انگیز همان دشمن هویت، تمدن، فرهنگ و نوروز است و 
ریشۀ فتنه در کابل می باشد.

فتنه انگیزان  به  کنار رهبران شمال  آگاه در  امیدوارم خبرگان دلسوز و 
و چاپلوسان که در واقع بدتر از دشمن عمل می کنند؛ موقع و فرصت 

ندهند!
قاطعیت  به  می شناسم،  را  شمال  شخصیت  دو  هر  من  که  جایی  تا 
می توانم بگویم که کافیست هردو به بهانۀ نوروز هم که شده یک دیدار 

یا صحبت تلفنی با همداشته باشند، این موضوع کاماًل حل می شود.
امیدوارم هر دو طرف از عناصر رزل و فتنه انگیز و

آتش بیار معرکه پرهیز کنند.
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

با دوستان مروت با دشمنان مدارا

صبور رحیل

آن چه در شمال روی داده است، می تواند وسیله یی باشد 
برای آزمایش هوش کسانی که مسوول شمال اند و نشان 
دهندۀ میزان تعهدشان به سالمت، امنیت و آرامی مردم 

شمال.
اگر شمال به خاطر پاره شدن یک عکس به تشنج گراید، خود بیان گر 

بیماری وضعیت، مغزها و روابط حاکم بر شمال خواهد بود.

فیـسبـوك نـــامــه

ACKU
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

از نـمادسـازی
 تا تغیـیر

زبیر رضوان
برخی کارها انسانی اند اما هیچ چیزی را تغییر نمی دهند. یکی در 
این میان درج فاجعۀ فرخنده در تقویم است »تا یاد ما بماند که 
چنین جنایتی هم صورت گرفته  است«. اما برخی کارها انسانی تر 
اند و تغییر می آورند؛ یکی در این میان درج فاجعۀ فرخنده در 
تقویم به شرطی است که عاملین فاجعه هم به سزای قانونی و 
اصلی شان رسیده باشند » تا یاد ما بماند که چنین جنایتی هم 

صورت گرفته اما دیگر اتفاق نیافتاده است«. 
گذشته از مسالۀ گاوشیری ساختن این فاجعه که حاال خواسته 
جامعه  اعضای  از  برخی  میان  در  بدی  رسم  به  ناخواسته  یا 
چیزی  نمادها  خلق  است،  شده  بدل  دیگر  حلقه های  یا  مدنی 
را عوض نمی کند. به گونۀ مثال اعمار بنای یادبود و شعار »ما 
همه فرخنده ایم« هیچ گاهی نتوانست جلو سنگسار »رخشانه« را 
بگیرد و یا یک سال بعد از کشته شدن مادری در بغالن درست 
در همان روز فاجعۀ فرخنده جلوگیری کند. این کار انسانی بود 
اما تغییری نیاورد؛ اما سیلی یی که به دهن مفتیان حامی فاجعۀ 
فرخنده خورد تغییر آورد و آنها را حد اقل به مدارا و کنار رفتن 
فاجعۀ  کنید  فرض  واداشت.  دین  از  شان  خشن  توجیهات  از 
مشابه  رخداد  تا  چند  جلو  کار  این  شود،  تقویم  درج  فرخنده 
به سزا  با  را خواهد گرفت؟ و حاال فرض کنید فاجعۀ فرخنده 
رسیدن عاملین آن، درج تقویم شود؛ این کار چقدر از رخدادهای 
مشابه خواهد کاست؟ این کار انسانی تر به نظر می رسد که تغییر 
که  پذیرفت  باید  ناگزیری  با  دارد.  به همراه  صد در صد  نیز  را 
نمادسازی و برخوردهای نمادین با قضایایی از این دست، تنها 
عکس العملی است در برابر این رخدادها و به ناچار باید قبول 
کرد که چنین رفتاری هیچ مانعی را بر سِر راه عاملین و آنهایی 
که نیت خلق چنین فجایعی را دارند، قرار نمی دهد. آن ها با دل 
دست  و  می افزایند  دار  دنباله  این  آتش  به  آرام  خاطر  و  جمع 
می روند  پیش  ما  کنار  در  گام  به  گام  و  گرفته  را  جنایات  این 
بود.  خواهد  بیشتر  و  بیشتر  نمادهای  خلق  ما  دستاورد  تنها  و 
گذشته از این که تعداد زیادی از شهروندان افغانستان از برخورد 
نه چندان جدی دادگاه با عاملین فرخنده رضایت خاطر ندارند، 
پروندۀ فرخنده نیز از سوی دادگاه و حکومت درست پی گیری 
این  از درج  مردم  از فرصت حمایت  استفاده  با  و  است  نشده 
فاجعه در تقویم، می توان به موضوع پی گیری پروندۀ فرخنده نیز 
پرداخت و خواهان حمایت مردم شد تا در کنار نمادسازی ها و 
از  باشیم برای تغییر و  شعارخوانی های پی هم، کاری هم کرده 
این طریق سدی هم ایجاد کرده باشیم بر سِر راه آن هایی که بعد 

از این تصمیم خلق فاجعه را دارند.

روح اهلل بهزاد
سرسبز بودن محیط زیست یکی ازکارهای فراموش شده 
در  محیطی  آلوده گی  میزان  روزبه روز  و  است  افغانستان  در 
شهرهای افغانستان به ویژه شهر کابل باال رفته و تهدیدات آن 

بیشتر می شود.
تمامی  تروریسم  با  مبارزه  و  جنگ  گذشته،  سال های  در 
و  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  کشور  این  در  زنده گی  بخش های 
و  مردم  از  را  جنگ  از  غیر  مسایل  سایر  به  پرداختن  فرصت 

دولت گرفته است. 
اما، امسال با فرارسیدن فصل بهار، برنامه های زیاد نهال شانی از 
سوی شهرداری کابل، نهادهای مردمی و مدنی برای نهال شانی 

در سطح شهر کابلبرگزار شده است.
کاروزار نهال شانی با نزدیک شدن نوروز با شعار »یک نهال 
سوی  از  سال  همه  افغانستان«  برای  نهال  یک  خودم؛  برای 

نهاد های مسوول و شهروندان در کشور برگزار می شود.
گفت وگو  در  کابل  شهرداری  نشرات  رییس  آرزو  عبدالقادر 
سبز  کاروان  قبل  هفته  دو  از  که  می گوید  ماندگار  روزنامۀ  با 

شهرداری کابل روی جاده های شهر به راه افتاده است.
با وزارت زراعت و  بیان می کند: »در جلساتی که  آقای آرزو 
شهرداری  که  رسیدیم  نتیجه  این  داشتیم،به  جنگالت  ریاست 
نواحی  در  نهال  توزیع  مسوولیت  اجتماعی  نهاد های  و  کابل 
شهر و وزارت زراعت به مساجد تکایا و ادارات دولتی را به 

عهده بگیرند که ما کار خود را از دوهفته قبل آغاز کرده ایم«.
او گفت: امسال در تناسب به سال های پیش و با در نظرداشت 
آب و هوا که سال آینده را هم سال خشک پیش بینی کرده اند، 
کاروان سبز ما با امیدواری و عالقه کار خود را به پیش می برند.
شهروندان  از  سپاس  ابراز  با  کابل  شهرداری  نشرات  رییس 
از  بعضی  کرد:  بیان  اداره  این  با  همکاری  قسمت  در  کابل 
شخصیت های وطن دوست در قسمت خرید نهال و غرس آن 

با ریاست سرسبزی شهرداریبا ما همکاری زیادی کردند.
آقای آرزو با بیان این که فرهنگ نهال شانی در کشور نهادینه شده 
است افزود: »با برنامه های مختلفی که در سطح شهر داشتیم، 
جدا از مسوولین امور شهرداری کابل،شور و شعف شهروندان 
هم بسیار بود و با این کار ما احساس کردیم کهفرهنگ غرس 
نهال در کشور داردنهادینه تر شده می رود و مردم به این باور 

رسیده اند که زنده گی سالم بسته گی به شهر سالم دارد«.
آقای آرزو در پاسخ به پرسشی که نهال های غرس شده بیشتر 
در کدام مکان های شهر غرس شده،اظهار داشت: در سال جاری 
پارک  سه  ساخت  نهال،  غرس  کنار  در  را  خود  کاری  برنامۀ 
قبل  از  که  پارک های  همچنان  داریم،  نظر  در  نیز  را  تفریحی 
وسطی  گلدان های  کرد،  خواهیم  ترمیم  نیز  را  داشته  وجود 

سرک ها را نیز هم ترمیم خواهیمکرد.
او در قسمت حفظ و نگه داری نهال غرس شده از سوی این 
و  به حفظ  نیاز  عام المنفعه  و  اجتماعی  پدیدۀ  اداره گفت: هر 
مشترک  در مجمع خانۀ  و  از جاده ها  مراقبت  و  دارد  مراقبت 
شهر تنها مربوط به شهرداری کابل نیست شهروندان نیز در این 

قسمت مسوول اند.
آقای آرزو از شهروندان کابل می خواهد تادر حفظ و نگه داری 
نهال ها با شهرداری کابل همکار باشند. او گفت:«غرس نهال هم 
از نظر اعتقادات دینی ثواب زیادی دارد و هم از لحاظ مدنی و 

انسانیکار نیک و پسندیدۀ است«.
در کنار این، محمد کاظم همایون رییس برنامه ریزی و پالیسی 
از  است،یکی  باور  این  به  از محیط زیست  ملی حفاظت  ادارۀ 
چالش های عمدۀ که ما در شهر کابل داریم،نبود ساحات سبز 
را  جهان  برسه حصۀ  یک  است،  نگرانی  قابل  واقعًا  که  است 
جنگالت و آب تشکیل می دهد و عمومًا همه به خاطر تلطیف 

هوا و پایین آوردن آلوده گی صوتی از آن استفاده می کنند.
آقای همایون در مورد فواید ساحات سبز بیان کرد: یک هکتار 
زمین می تواند یک صدو پنجاه تن از ذرات معلق و مضری که 
در هوا وجود دارد را جمع آوری کرده و رسوب بدهد، بودن 
نهال و ساحات سبز می تواند از خطرات احتمالی ما را در امان 

داشته باشد.
رییس برنامه ریزی و پالیسی ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست 
ادامه داد: فرسایش خاک در روی زمین زمانی صورت می گیرد 
که بیشتر ساحات سبِز پوششی از بین می رود و ساحات سبز 
را  دارد  وجود  آب  در  که  ارگانیسم های  می تواند  هم چنان 

حفظکند.

با ابراز نگرانی از قطع جنگالت و صادر آن به کشور های  او 
در  غیرقانونی  و  سیاه  تجارت های  از  یکی  کرد:  بیان  بیرونی 
کشور تجارت چوب است که بیشتر از آن برای تزیین و دیکور 
ثابت شده است که  تحقیقات  استفاده می شود. در  و سوخت 
جنگل زدایی  برازیل  کشور  آمازوِن  جنگل های  کهدر  زمانی 
و  هشتاد  صدو  یک  حدود  که  بود  آن  نشان گر  صورتگرفت، 
هفت مرتبه پیدایش پشۀ انافیل بلند می رود، که این پشه ها ناقل 

مریضی مالریا هستند.
وجود  کرد:  همچنان خاطرنشان  زیست  محیط   کارشناس  این 
نهال ها و ساحات سبز تولید کنندۀ آکسیجن و جذب کنندۀ دی 
کیمایی  مواد  کاربن یک  اکسید  کاربن می باشد که دی  اکسید 

مضر به صحت انسان ها و حیوانا است.
را  نقشی  گفت:  اداره  این  آیندۀ  سال  برنامه های  مورد  در  او 
که ادارۀ حفاظت از محیط زیست داره آگاهی دهی است، ما از 
روزنه های مختلف همچون روزنۀ دینی مانند مسجد، تکایا و 
رسانه ها برای شهروندان آگهی دهی و از خطرات احتمالی آن ها 

را با خبر ساختیم.
منابع طبیعی و محیط  ما مضمون  پهلوی آن،  داد: در  ادامه  او 
افغانستان ساختیم،  را شامل نصاب درسی در مکاتب   زیست 
دانشکدۀ  نام  به  کابل  دانشگاه  چوکات  در  نیز  را  دانشکده یی 
از  بسیاری  در  و  همچنان  آوردیم.  وجود  به  محیط زیست 
و  محیط زیست  حقوق  مضامین  کردیم  تالش  دانشگاه ها 
اقتصاد ادبیات و اخالق محیط زیست را در آینده شامل نصاب 

درسی شان کنیم.
شهروندن  »برای  می کند:  پیشنهاد  شهروندان  به  همایون  آقای 
می گویم نهال غرس کنید مریضی نمی داشته باشید، در صورتی 
انواع  که  مطمینًا  نباشد،  پوششی  و  سبز  ساحات  و  نهال  که 
مریضی ها دامن گیرتان می شود که هزینۀ آن بیشتر از آن خواهد 

بود که تصور می کنید«.
باور  این  به  آگاه محیط زیستی  بهیر  دادمحمد  دیگر،  در سوی 
است که یکی از اساسات عمدۀ محیط زیستی،سرسبزی و بودن 
نهال و درخت  است که درخت ها تصفیه کنندۀ هوا است و هر 
درخت برای بیست و یک نفر آکسیجن تولید و از گرم شدن 

هوا نیز جلوگیری می کند.
به گفتۀ آقای بهیر، افغانستان کشوری ست محاط به خشکه و به 
خاطر این که ما بتوانیم در مقابل گرمای محیط زیست مقاومت 

داشته باشیم، ضرورت استتا نهال غرس کنیم.
او ادامه داد: غرس نهال هم پوشش سبز زمین است همتولید 
کنندۀ اکسیجن و همدفع کنندۀ کاربن دی اکساید که مادۀ ست 

مضر برای صحت انسان و گرمای محیط زیست.
آقای بهیر گفت: »نهال از نگاه اقتصادی نیز برای کشور بسیار 
مفید است،اگر ما نهال های مثمر و میوه دار را در کشور غرس 
کنیم، هم می شود از میوه آن استفاده کرد و هم آن را به بیرون 

از کشور صاد کنیم«.
به باور این کارشناس محیط زیست،نهال برای رتوبت زمین نیز 
بسیار مفید است، وقتی نهال و سرسبزی باشد، شعاعی که از 
آفتاب به روری زمین می تابد درخت ها آن را انعکاس می دهد 
و اجازه نمی دهد جزب زمین شود و در کنار آن، ریشیۀ های 

درخت خودش هم رتوبت را حفظ می کند.
این آگاه محیط زیستی همچنان اضافه کرد: درخت برای باران 

بیشتر  درخت  است،جایی که  موثر  بسیار  نیز  و خشک سالی ها 
باشد، باران هم بیشتر می باشد، به دلیل این که زمین در قسمت 

تبخیر آب نقش موثری دارد.
آقای بهیر غرس نهال را برای کاهش آلوده گی هوا خیلی مفید 
دانسته می گوید: تمام مشکالت های که در قسمت آب و زمین 
و هوا است بسته گی به نهال دارد که جز اساسی و عمدۀ محیط 

سالم و خوب است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا نهاد های مسوول در سال های 
گذشته توانسته اند تا در قسمت غرس، حفظ و نگهداری نهال ها 
کار های الزم را انجام دهند خاطرنشان کرد: »اگر ما مسوولیت ها 
در  دولتی  مسوولیت های  یکی  کنیم،  تقسیم  قسمت  دو  به  را 
مردمی،  و  اجتماعی  مسوولیت های  را  دیگرش  و  بگیریم  نظر 
درستی  به  را  شدۀ شان  سپرده  مسولیت های  مسووالن  هردو 

انجام نداده اند«.
که  می کند  ادعا  کابل  شهرداری  مثال،  »به گونۀ  داد:  ادامه  او 
این  آن ها  اما  کردیم،  در کشور غرس  را  نهال  میلیون  ما چند 
نهال ها را به صورت غیرحرفه یی و در جاهای که الزم نبوده 
و حفظ و نگهداری آن مشکل بوده است غرس کرده اند؛ در 
کنار این، مردم نیز در قسمت حفظ و نگهداری نهال های غرس 
زحمت  حتا  کسی  بوده اند،  بی توجه  شهرداری  توسط  شده 

شاخچه بری و آبیاری این نهال ها را به خود نداده است«.
نهال  توصیه می کند کهوقتی یک  به شهروندان  بهیر  دادمحمد 
خود  شما  یا  کنید  حفاظت  آن  از  شد  غرس  دولت  سوی  از 
می توانیددر اطراف و داخل خانه های تان نهال غرس کنند تا در 

قسمت پاکی و سرسبزی شهر مسوولیت تان رفع گردد.
شهروندان و نهادهای مردمی به ویژه جوانان تالش می کنند تا 
با برگزاری برنامه های متعدد، مردم را به نهال شانی تشویق کنند.

عتیق اهلل رحیمی از باشنده های شهر کابل که برای خرید نهال 
آمده است، می گوید که در دین اسالم  پروان  منطقۀ کارتۀ  به 
به غرس نهال و سرسبزی شهر و محیط  زیست تأکید فراوان 
شده است، به این خاطر آمدهام تا نهال بخرم، با این حساب 
هم ثواب آخرت را به دست می آورم و هم خودم و فامیلم از 

محیط آلوده ضرر نمی بینیم.
را قشنگ  نهال هم فضای شهر  دارد که غرس  باور  اهلل  عتیق 
می سازد، هم آکسیجن تولید می کند و هم گرد و غبار را جذب 
می کند، او خطاب به شهروندان می گوید: »در شهر کابل باالتر 
از شش میلیون انسان زنده گی می کند، اگر یک میلیون آن ها یک 
نهال بشانند به نظرم برای یک شهر کاماًل پاک و بدون گرد و 

غبار کافی است«.
بکتاش محمدی از شهروندان دیگر کابل که به گفتۀ خودش دو 
نهال را به دست های خود غرس کرده است، هدفش از غرس 
نهال را چنین بیان می کند: »وقتی سر سبزی کشورهای خارجی 
به ویژه کشور ترکیه را از طریق تلویزیون ها می بینم، خیلی دلم 
می خواهد آن جا باشم، اما می گویم، هرچه باشد کشور بیگانه 
است، باید کشور ما هم سرسبز باشد،از این خاطر تالش می کنم 

نهال بشانم و از آن ها نگه داری کنم«.
به باور او، شهروندان باید به ارزش معنوی نهال ها توجه کنند نه 
ارزش مادی آن، در حالی که ارزش معنوی آن به مراتب باالتر 

از ارزش مالی آن است.

یک نهال برای خودم یک نهال برای افغانستان
شهرداری کابل:

مردم در حفظ و نگه داری نهال ها مسوول اند
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