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اقتصــاد  وزارت  ســخنگوی  بهمــن،  ســهراب 
ــادرات،  ــی، ص ــای داخل ــش در آمده ــد افزای می گوی
ســرمایه گذاری و دست رســی افغانســتان بــه بندرهــای 
مختلــف تجارتــی عوامــل ایــن رشــد ۲درصــدی 

ــت.  ــوده اس ــاد ب اقتص
ایــن وزارت رشــد ۲درصــدی اقتصاد کشــور افغانســتان 
را رضایــت بخــش خوانــده و اظهــار امیــدواری کــرده 
اســت کــه ایــن رشــد در ســال آینــده بــه ســه درصــد 

  . سد بر
مســافر قوقنــدی، ســخنگوی وزارت تجــارت و صنایــع 
ــتان از  ــی افغانس ــه رهای ــد ک ــز می گوی ــتان نی افغانس
وابســته گی بــه پاکســتان ســبب شــده اســت کــه 
افغانســتان صــادرات خــود را در ســال جــاری  بــه 30 

ــد.  ــش ده ــد افزای درص
ســخنگوی وزارت تجــارت، گفــت کــه در ســال 1395 
خورشــیدی، ســرمایه گذاری خصوصــی در افغانســتان 
بــه 1٫5 میلیــارد دالــر می رســد کــه تنهــا 800 میلیــون 
ــرمایه گذاری  ــور س ــن کش ــرژی در ای ــش ان آن در بخ

شــده اســت. 
ــه کمک هــای  افغانســتان کشــوری اســت کــه بیشــتر ب
خارجــی وابســته بــوده و بــه تنهایــی قــادر نیســت تــا 

بودجــه ســاالنه خــود را تأمیــن کنــد.

ــت از  ــه حمای ــم ب ــیه مته ــت روس ــه دل ــی ک در حال
ــان شــده اســت، مســکو از بازســازی پروژه هــای  طالب
ــت  ــد. دول ــر می ده ــابق در افغانســتان خب شــوروی س
ــازی  ــرای بازس ــد ب ــتان بای ــد افغانس ــیه می گوی روس
ــع و  ســد  ــی شــوروی ســابق، موان پروژه هــای زیربنای
راه آن را بــردارد زیــرا بازســازی ایــن پروژه هــا فصــل 

ــد گشــود. ــط دو کشــور خواه ــدی را در رواب جدی
. بــه نظــر میرســد کــه انتقادهــا از حمایــت روســیه از 
ــان ســبب شــده اســت کــه روســیه ضمــن رد آن  طالب
ــه  ــای ب ــا در بخش ه ــد همکاری ه ــا، از رون ــه ه گفت
ســازی و بازســازی ســخن بگویــد...  ادامــه صفحــه 6

ــن گــزارش، شــمار شــهروندان  ــاد ای بربنی
ــی در ۲8  ــرای پناهنده گ ــه ب ــتان ک افغانس
ــت داده  ــا درخواس ــه اروپ ــور اتحادی کش
انــد، نســبت بــه ســال ۲015 چنــدان 
تغییــری نکــرده، امــا در مقایســه بــا ۲01۴، 

ــت. ــته اس ــدی داش ــش ۴0 در ص افزای
ــوع  ــا، از مجم ــه اروپ ــزارش اتحادی ــه گ ب
پناهنده گــی  درخواســت  183هــزار 
شــهروندان افغانســتان در ســال ۲01۶، 
بیــش از ۷0 درصــد...    ادامــه صفحــه 6

شــورای امنیــت ســازمان ملل ضمــن ابــراز نگرانــی از اوضاع 
ــر نماینده گــی  ــت دفت ــار دیگــر ماموری ــی افغانســتان، ب امنیت
ســازمان ملــل در ایــن کشــور یــا یونامــا را یک ســال دیگــر 

تمدیــد کــرد. 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل در نشســتی دربــارۀ افغانســتان 
ــر ســازمان ملــل در افغانســتان  ــه اتفــاق آرا ماموریــت دفت ب
ــور  ــن کش ــارس ۲01۷ در ای ــا م ــا را ت ــه یونام ــوم ب موس

ــد کــرد. تمدی
شــورای امنیــت از مســول یونامــا خواســته اســت تــا ارزیابی 

درســتی از فعالیــت ایــن ســازمان ارایــه کند.
ــه  ــن ســازمان ب ــه ای ــده اســت ک ــا آم ــر یونام ــۀ دفت در بیانی
ــی افغانســتان،  ــت نهادهــای دولت ــرای تقوی ــت خــود ب فعالی
اجــرای قانــون، مبــارزه بــا مــواد مخــدر و کمک هــای 

انســانی ادامــه می دهــد.
ــازمان  ــر کل س ــاون دبی ــکا مع ــاو جین ــته میروس ــاه گذش م
ــا صــاح الدیــن  ملــل متحــد در امــور سیاســی در دیــدار ب
ــت  ــه ماموری ــود ک ــه ب ــور گفت ــۀ کش ــر خارج ــی وزی ربان

ــد. ــد ش ــد خواه ــتان تمدی ــا در افغانس یونام
ــا  ــکاری ب ــرای هم ــازمان ملل متحــد ب ــه س ــود ک ــه ب او گفت
افغانســتان در مســائل مختلــف منطقه یــی از جملــه موفقیــت 
ــکاری  ــاده هم ــتان آم ــح افغانس ــای صل ــد گفت وگوه رون

اســت.
ــازمان  ــت س ــورای امنی ــۀ 1۴01 ش ــاس قطع نام ــا براس یونام
ــاه  ــتان در م ــت افغانس ــت حکوم ــه درخواس ــد ب ــل متح مل

ــد. ــذاری ش ــادی پایه گ ــال ۲00۲ می ــارچ س م

افغانستان در یک سال دو درصد 
رشد اقتصادی داشته است

مسکو:

 بازسازی پروژه های شوروی سابق 
در افغانستان را روی دست می گیریم

اتحادیه اروپا:

 ۱۸۳هـزار افغـانستانی 
در سـال ۲۰۱۶ درخـواست پناهنـده گی دادنـد

 مامـوریت 
یـوناما تمـدید شـد

بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو هایت زنده گی کنی.

رودی

   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 
                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان كابل - هرات    چاپ همزمان:

  www.mandegardaily.com    

صفحه 6

صفحه 4صفحه 6

وریماچ:

 انتخابات ښايي 

په راتلونکي کال کې 

هم ونيش 

وزارت مبارزه با مواد مخدر:

فـروش مـواد مخدر
قانـونی مـی شود

صفحه 2

صفحه 3

یک ابتکاِر خوب 

»بشـرطها و شـروطها«
زمستـاِن  اسـارت  در  نـوروز 

انـديشـه

روزشمار وقایع افغانستان
سال 1395 خورشیدی



ــت از آن را  ــِگ گرامی داشـ ــوروز و فرهنـ نـ
ـــم  ـــام و آدرس عال ـــا ن ـــا ب ـــا حت ـــی آدم ه برخ
ـــرت  ـــۀ نف ـــه تازیان ـــاجد ب ـــر مس ـــن از منب دی
و تکفیـــر می بندنـــد و آن را مظهـــر شـــرک 
ــه در  ــد، درحالی کـ ــی می کننـ ــاه معرفـ و گنـ
برابـــِر جنایـــات و گنهـــکارِی فرقه هـــای ســـربُر 
ـــاجد  ـــود را در دروِن مس ـــه خ ـــاری ک و انتح
ــازند و  ــان نمازگـــزاران منفجـــر می سـ و میـ
ـــح  ـــات ذب ـــون حیوان ـــان ها را همچ ـــِر انس س
می کننـــد، ســـاکت می ماننـــد و واکنشـــی 

ــد. ــان نمی دهنـ نشـ
 نـــوروز، ســــرآغاز فصـــل بهـــار اســـت؛ فصـــل 
تـــاش و امیـــد، فصـــل بیــــداری و کار، فصـــل 
بـــذر و رویـــش، فصـــل پاکـــی و صفایـــی. 
بـــا چنیـــن ویژه گی هـــاِی نـــوروز و فصـــل 
ــع  ــی از جوامـ ــه برخـ ــت کـ ــوروزی اسـ نـ
انســـانی بـــه گرامی داشـــت و اســـتقباِل 
ـــوان روز  ـــه عن ـــد و از آن ب ـــن روز می رون ای

شـــادی و روز جشـــن تجلیـــل می کننـــد. 
اســـتقبال از نـــوروز و برپایـــی جشـــن 
ـــاش و آرزو  ـــتقبال از ت ـــع، اس ـــوروز در واق ن
ــان ها  ــی انسـ ــت. وقتـ ــی اسـ ــرای زنده گـ بـ
بـــه پذیرایـــی نـــوروز و فصـــل نـــوروز 
ــِی  ــم و آماده گـ ــع تصمیـ ــد، در واقـ می رونـ
ــا در  ــن آرزوهـ ــرای کار و تأمیـ ــود را بـ خـ
ـــش اعـــان  ـــاِت خوی ـــک ســـاِل دیگـــر از حی ی
ــوروز،  ــل از نـ ــتقبال و تجلیـ ــد. اسـ می کننـ
ـــن  ـــه ممک ـــانی دارد ک ـــگ انس ـــه در فرهن ریش
ـــاز  ـــه آغ ـــت ب ـــن گرامی داش ـــر ای ـــت عم اس
ــردد،  ــن برگـ ــیارۀ زمیـ ــا در سـ ــر آدم هـ عمـ
ـــانی  ـــع انس ـــل جوام ـــوۀ تجلی ـــاید نح ـــا ش ام
از نـــوروز در درازای زمـــان و در پهنـــای 
جغرافیـــای حیـــاِت آدم هـــا بـــه گونه هـــای 

متفـــاوت نمـــود یافتـــه باشـــد. 
صـــرف نظـــر از اَشـــکال متفـــاوِت تجلیـــل 
از نـــوروز در گـــذر زمـــان، جشـــن نـــوروز 
زمـــان  در  نـــوروز  گرامی داشـــت  و 
معاصـــر مـــا، نـــه مخالـــف و متعـــارض بـــا 
ــه  ــت و نـ ــامی اسـ ــم اسـ ــام و تعالیـ اسـ
ــتی  ــرک و آتش پرسـ ــن شـ ــت از آییـ حکایـ
ــگاه  ــوروز در نـ ــن نـ ــاف، جشـ دارد. برخـ

آموزه هـــای  بـــا  منطقـــی  و  عقایـــی 
اســــامی کـــه از تعالیـــم و معـــارف قـــرآن 
و ســـنت برمی خیـــزد، همســـو و هماهنـــگ 
اســـت. نـــوروز بـــا ویژه گی هـــای رویـــش 
ـــدرت  ـــورِ ق ـــر تبل ـــن، مظه ـــگفتن در زمی و ش
ـــرآن از  ـــه در ق ـــت ک ـــد اس ـــِت خدوان و عظم
ـــت  ـــن عظم ـــِت ای ـــان و آی ـــوان نش ـــه عن آن ب

یـــاد می شـــود. 
ــی و  ــوان روز پاکـ ــه عنـ ــوروز بـ ــی نـ وقتـ
صفایـــی و بـــه عنـــوان فصـــل بـــذر و بیــــداری 
و فصـــل کار و آرزو شـــناخته می شـــود، 
ـــا  ـــیاری در آموزه ه ـــدات بس ـــه و تأکیـ توصی
بـــه آن  اســـامی در عمـــل  و معـــارف 
ویژه گی هـــا قابـــل مشـــاهده اســـت. پاکـــی 
ـــزای  ـــر)ص( اج ـــث پیامب ـــت در حدی و نظاف
ایمـــان معرفـــی می شـــود و غـــرس نهـــال 

بـــر روی زمیـــن از صدقـــات جاریـــه. 
انـــس بـــن مالـــک )رض( روایـــت می کنـــد 
ـــن  ـــا مِ ـــت: »م ـــام )ص(گف ـــر اس ـــه پیغمب ک
ــًا  ــزرُع َزرعـ ــًا او یَـ ــِرُس َغرسـ ــلم یَغـ ُمسـ
فیـــأُکُل مِنـــه طیـــر او انســـان او بهیمـــۀ اال 
کان لـــُه بـــِه صدقـــۀ«: "هـــر مســـلمانی کـــه 
ـــکارد  ـــی ب ـــا نبات ـــد و ی ـــرس کن ـــی را غ درخت
کـــه مـــورد اســـتفادۀ انســــان یـــا حیوانـــی 
ـــمرده  ـــه ش ـــش صدق ـــن برای ـــرد، ای ـــرار گی ق

می شـــود.« 
نهال نشـــانی کـــه نمـــاد فرهنـــگ نـــوروزی 
ــه  ــتان اســـت، بـ ــه خصـــوص در افغانسـ بـ
حـــدی مـــورد تأکیــــد قـــرار می گیـــرد 
ــن  ــس بـ ــری از انـ ــت دیگـ ــه در روایـ کـ
ــود: »ان  ــام)ص( فرمـ ــر اسـ ــک، پیامبـ مالـ
ــیلۀ  ــم فسـ ــی یدأحدکـ ــاعۀ وفـ قامـــت السـ
فـــان اســـتطاع أن ال تقـــوم حتـــی یغرســـها 
فلیغرســـها«: "اگـــر قیامـــت برپـــا شـــد و در 
ـــرس  ـــرای غ ـــی ب ـــما نهال ـــی از ش ـــِت یک دس
کـــردن بـــود، قبـــل از برپایـــی قیامـــت آن 

ــال را غـــرس کنیـــد.«  نهـ
امـــا چـــرا عالمـــان دینـــی کـــه پیغمبـــرش 
ـــن  ـــاِن آن دی ـــزِو ایم پاکـــی و صفایـــی را ج
را صدقـــۀ  نهـــال  می خوانـــد و غـــرس 
ـــه خصـــوص از  ـــا ب ـــردم را از منبره ـــه، م جاری

ـــی و  ـــه صفای ـــل، ب ـــهر کاب ـــاجد ش ـــر مس مناب
ـــاک  ـــت ناپ ـــن پایتخ ـــانِی ای ـــی و نهال نش پاک
و آلـــوده فـــرا نمی خواننـــد و برخـــاف، 
ـــن  ـــِر جش ـــر س ـــود را ب ـــرِت خ ـــم و نف خش
ـــرو  ـــوروز ف ـــل از ن ـــگ تجلی ـــوروز و فرهن ن

می ریزنـــد؟ 
ـــۀ  ـــدود در جامع ـــد مع ـــماری هرچن ـــرا ش چ
مـــا از فرهنـــگ تجلیـــِل نـــوروز و جشـــن 
نـــوروزی بـــه غیـــظ و وحشـــت می افتنـــد، 
ـــانۀ  ـــتار ددمنش ـــونت و ُکش ـــر خش ـــا در براب ام
طالـــب و داعـــش، ســـکوت و اغمـــاض 

می کننـــد؟
چـــرا کســـانی کـــه در آســـتانۀ نـــوروز بـــا 
ایـــن خشـــم و کینـــه بـــه جـــاِن نـــوروز و 
می افتنـــد  نـــوروز  از  تجلیل کننـــده گان 
و آن هـــا را بـــا تازیانـــۀ تکفیـــر و تفســــیق 
انتحـــارِ  و  ُکشـــتار  جنایـــِت  می زننـــد، 
ـــان  ـــرم اع ـــرام و ُج ـــش را ح ـــان و داع طالب
نمی کننـــد و آن هـــا را مشـــمول ایـــن آیـــۀ 
ـــزاُء  ـــدا فج ـــا متعم ـــل مومن ـــن یَقتُ ـــرآن: "و م ق
ــه  ــب اهلل علیـ ــا و غضـ ــداً فیهـ ــم خالـ جهنـ
و لعنـــه و اعدلـــه عذابـــًا عظیمـــا" )کســـی 
کـــه یـــک مســـلمان را بـــه عمـــد و قصـــد 
ـــد  ـــودن جاوی ـــزای او ب ـــاند، س ـــل بس ـــه قت ب
ایـــن  و همیشـــه گی در جهنـــم اســـت. 
ـــد  ـــت خداون ـــب و لعن ـــورد غض ـــخص م ش
ـــم اســـت(  ـــذاب عظی ـــرای او ع ـــرار دارد و ب ق
ـــورد  ـــه م ـــن آی ـــای ای ـــر مبن ـــازند و ب نمی س
لعنـــت و نفریـــِن خـــدا قـــرار نمی دهنـــد؟

اگـــر واقعـــًا این همـــه فتـــوای حـــرام و 
ـــِر جشـــن  ـــا ســـرحِد تفســـیق و تکفی مکـــروه ت
ـــامی  ـــرع اس ـــام و ش ـــاظ اس ـــوروز از لح ن
ـــه  ـــغ و موعظ ـــن تبلی ـــرا ای ـــت، چ ـــت اس درس
هیچ گونـــه تأثیـــری  در جهـــِت امتنـــاع از 
ــان  ــورزو میـ ــن نـ ــوروز و جشـ ــل نـ تجلیـ
ـــه  ـــتان ک ـــت افغانس ـــتان و دول ـــۀ افغانس جامع
همـــه مســـلمان انـــد، نـــدارد؟ آیـــا گاهـــی 
واعظـــاِن نفـــرت از جشـــن نـــوروز، چنیـــن 
ــته  ــان گذاشـ ــود در میـ ــا خـ ــی را بـ پرسشـ

ـــد؟ ان
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محمداكرام اندیشمند

پایتخت آلوده و رسالت 
عالماِن دینی در بهـاِر نو

 

به تازه گـی وزارت مبـارزه بـا مـواد مخدر کشـور اعـان کرده 
اسـت کـه مسـووالن در ایـن وزارت بـه ایـن نظر رسـیده اند 
کـه به دلیـِل افزایـِش معتـادان و افزایش کشـت و تولیـد مواد 
مخـدر، فـروش مـواد مخـدر قانونـی شـود و زیـر کنتـرِل 

درآید.   حکومـت 
بـر بنیاد سـخناِن مسـووالن در ایـن وزارت، آن هـا قصد دارند 
کـه بـر بنیـاد یـک کارشـیوۀ جدیـد، فروش مـواد مخـدر در 
کشـور را قانونـی و رسـمی بسـازند؛ به نحـوی کـه معتـادان 
بتواننـد مـواد مخدرِ مـورد نیازِ خود را از نشـانی های رسـمِی 

زیـر نظـِر ایـن وزارت تهیـه کنند. 
وزارت مبـارزه بـا مواد مخدر گفته اسـت که به علـِت افزایش 
10 درصـدِی مصـرف مـواد مخـدر، ایـن طـرح روی دسـت 
اسـت و بـر بنیاد آن، آدرس های رسـمی یی بـرای عرضۀ مواد 

مخـدر به معتـادان معرفی می شـود. 
مسـلمًا ایـن طرح و کارشـیوه که در افغانسـتان یـک امِر بدیع 
محسـوب می شـود، در نـگاهِ اول ناقـص و نگران کننـده بـه 
نظـر می رسـد و حتـا ممکـن اسـت بـا مخالفـِت جامعـه و 
افـکار عمومـی روبـه رو شـود. امـا در نـگاهِ دوم و عمیق تـر 
بـه موضـوع و در نظـر گرفتِن تجـارِب نیِک کشـورهای دیگر 
جهـان، می توانـد یـک گامِ جـدی و اساسـی در مبـارزه بـا 

اعتیـاد و مافیـای پیرامـوِن آن تلقـی شـود. 
بی تعـارف، اعتیـاد یـک واقعیـِت تلـخ و رو بـه گسـترش در 
افغانسـتان اسـت؛ امـا در پهلـوی آن، مافیـای توزیـع مـواد 
مخـدر نیـز واقعیتـی تلخ تـر به شـمار می آید، از ایـن حیث که 
ایـن مافیـا از یک طـرف برای کسـِب سـود و سـرمایۀ بیشـتر 
بـه ازدیـادِ اعتیـاد در جامعـه و به خصـوص در میـاِن جوانان، 
بـا اسـتفاده از ترفندهـای مختلـف روی مـی آورد و از طـرف 
دیگـر، بـا اسـتفاده از منـِع قانونی فـروش مواد مخـدر، آن را 
بـه قیمـِت طـا و به بهاِی خـون و آبروِی انسـانیت به فروش 

می رسـاند.
یقینـًا ایـن جمعیـِت عظیمی کـه در افغانسـتان به مـواد مخدر 
آغشـته اند و به ویـژه آن هایـی کـه اصطاحـًا بـه سـیِم آخـر 
زده انـد، بـرای تهیـۀ مواد به هر ذلت و سـخافتی تـن می دهند 
و در ایـن میـان به غیـر از خودشـان، قربانی هـای فراوانـی از 
اعضـای خانـواده، اطرافیـان و جامعـه می گیرنـد. ایـن قربانی 
همسـرآزاری،  ماننـِد  قالـب،  یـک  و  هـزار  در  گرفتن هـا 
کودک آزاری، سـرقت، خودفروشـی و دیگرفروشـی، می تواند 

صـورت بگیـرد و آبـروی انسـانیت را لگدمال سـازد. 
اکنـون کـه می دانیم دولت افغانسـتان و وزارت مبـارزه با مواد 
مخـدر با همـۀ کارشـیوه های مبارزاتـی اش نتوانسـته در محِو 
اعتیـاد و مافیـاِی آن توفیـِق قابـل ماحظه یی کسـب کند؛ اگر 
ایـن طـرِح جدیـد معطوف بـه مبـارزه با اعتیـاد و کاسـتن از 
ضریـِب خشـونت ها و آسـیب های اجتماعـِی آن باشـد، قابِل 
قبـول و بحـث اسـت. ایـن طرح اگر بـا چنیـن انگیزه یی کلید 
خـورده باشـد و مکانیسـِم تطبیـق آن، عالمانـه و بـه دور از 
نفـوذ مافیاهـای جدیدتـر پیش بینـی شـود، می تواند نقشـه یی 
اسـتراتژیک بـرای مبـارزه بـا اعتیـاد و ملحقاِت آن در کشـور 

باشد. 
آمـار دقیقـی از جمعیـِت معتادیـن  در چنیـن طرحـی، اوالً 
و  خانواده گـی  وضعیـت  و  آن هـا  اعتیـاد  کیفیـِت  کشـور، 
اجتماعـِی معتـادان به دسـت می آیـد؛ ثانیًا نرِخ مـواد مخدر در 
بـازار قاچاقچیـان و در حلقـۀ مافیـاِی مـواد مخدر می شـکند 
و به تدریـج می توانـد آن هـا را از میـدان بیـرون کنـد؛ و ثالثـًا 
حکومـت بـا عنایـت بـه دو مـورد قبلی، هـم می توانـد برنامۀ 
جامعـی بـرای ترک اعتیـاد معتادیـن تهیه و تطبیـق کند و هم 
می توانـد بـا کاهـش ضریـب خشـونت ها و جرایـم مرتبط با 
اعتیـاد، چتـر حمایتـِی وسـیعی را بـر خانواده های معتـادان و 

جامعـۀ آسـیب دیده از اعتیـاد همـوار نمایـد. 
یقینـًا اعتیـاد و مافیـای مـواد مخـدر، جلوه هـای دلخـراش و 
دردناکـی در جامعـۀ مـا دارد: کودکـی کـه در مسـیر مکتـب 
بـه او مـواد مخـدر داده می شـود، زنـی کـه بـه تـاواِن اعتیـاد 
شـوهرش بـه روسـپی گری رو مـی آورد، و جنازه هـای زنـان 
و مـرداِن سـنکوپ کرده یی کـه در بسـتر دریـای کابـل متعفن 
می گردنـد... . امیــدواریم وزارت مبـارزه بـا مـواد مخـدر، با 
تماشـای ایـن جلوه هـا و از نهایِت خیرخواهـی و درایت، این 
کارشـیوۀ جدیـد را پیش بینی کرده باشـد و بـا مدیریِت علمی 
و آمـاری آن، بتواند همانند بسـیاری از کشـورهای دیگر، یک 

خیـِز بلنـد در مبارزه بـا اعتیـاد و مافیـای آن بردارد!

یک ابتکاِر خوب 
»بشـرطها و شـروطها«
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چــرا عالمــاِن دینــی كــه پیغمبــرش پاكــی و صفایــی را جــزِو ایمــاِن آن دیــن می خوانــد و غــرس نهــال را صدقــۀ جاریــه؛ 
ــر مســاجد شــهر كابــل، بــه صفایــی و پاكــی و نهال نشــانِی ایــن پایتخــِت ناپــاک  مــردم را از منبرهــا به خصــوص از مناب
ــوده فــرا نمی خواننــد و برخــاف، خشــم و نفــرِت خــود را بــر ســِر جشــن نــوروز و فرهنــگ تجلیــل از نــوروز فــرو  و آل

می ریزنــد؟
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4 حمل 1395 – 23 مارچ 2015

ــه  ــا بیانی ــتان، ب ــی ۷ و افغانس ــروه ج ــای گ ــۀ اعض جلس
ــت. ــایش یاف ــل گش ــی در کاب ــرف غن ــر محمداش داکت

8 حمل 1395- 27 مارچ 2016
محمــد یوســف نورســتانی رییــس کمیســیون انتخابــات از 

ســمت اش اســتعفا داد.
9 حمل 1395 – 28 مارچ 2016

راکتی در ساختمان پارلمان افغانستان اصابت کرد.
17 حمل 1395 – 5 اپریل 2016

ــال  ــت س ــد از بیس ــراج بع ــل الس ــمنت جب ــه س فابریک
ــرد. ــاز ک ــدات آغ ــه تولی ــاره ب دوب
17 حمل 1395 – 5 اپریل 2016

ــازار  ــده در ب ــار کنن ــخص انتح ــک ش ــار ی ــر انفج در اث
ولســوالی ســیاه گــرد والیــت پــروان بیــش از چهــل تــن 

کشــته و زخمــی شــدند.
21 حمل 1395- 9 اپریل 2016

مجلــس نماینــده گان افغانســتان بــه تاج محمــد جاهــد بــه 
حیــث وزیــر امــور  داخلــه رأی اعتمــاد داد.

23 حمل 1395 – 11 اپریل 2016
یــک موتــر حامــل منســوبان اردوی ملــی در جــادۀ 
ــرار  ــه انتحــای ق ــاج حمل ــت ننگرهــار آم ســرخرود والی
ــته و  ــن کش ــاه ت ــش از پنج ــه بی ــه در نتیج ــت ک گرف

ــدند. ــی ش زخم
23 حمل 1395 – 11 اپریل 2016

ــدان وزارت معــارف در منطقــه  ــر حامــل کارمن یــک موت
ــرار  ــاری ق ــه انتح ــاج حمل ــل آم ــت کاب ــی والی بگرام

گرفــت کــه در نتیجــه نـُـه تــن کشــته 
و زخمــی شــدند.

اپریــل   19  –  1395 حمــل   31
2016

انتحــار کننــده گان بــه ریاســت دهــم 
ــود  ــل محم ــع پُ ــی واق ــت مل امنی
خــان شــهر کابــل یــورش بــرده کــه 
در اثــر آن بیــش از چهــار صــد تــن 

کشــته و زخمــی شــدند.
19 ثور 1395 - 8 می 2016

ــواد  ــک تانکــر م ــر برخــورد ی در اث
نفتــی بــا دو بــس مســافربری در 
ــی حــدود یــک  نزدیکــی شــهر غزن
ــن کشــته و زخمــی  صــد و ســی ت

ــدند. ش
19 ثور 1395 - 8 می 2016

ــه در  ــتان ک ــن از تروریس ــش ت ش
ــدند. ــدام ش ــل اع ــدان کاب زن
27 ثور 1395 – 17 می 2016

شــهروندان  از  تــن  هــزار  ده هــا 
کابــل و والیــات مختلــف کــه خــود 
را هــواداران "جنبــش روشــنایی" 
می گفتنــد، بــه خیابان هــا ریختــه 
ــه  ــرق ب ــن ب ــال لی ــتار انتق و خواس
ــزی  ــق مرک ــان و مناط ــت بامی والی

ــدند. ــتان ش افغانس
2 جوزا 1395 – 22 می 2016

مــا اختــر منصــور رهبــر یکــی از شــاخه های طالبــان در 
پاکســتان کشــته شــد.

3 جوزا 1395 – 23 می 2016
ــاه  ــدر چ ــعه بن ــه توس ــه جانب ــادی س ــۀ اقتص موافقت نام
بهــار میــان رییس جمهــوران ســه کشــور افغانســتان، 

ــید. ــا رس ــه امض ــران ب ــد در ته ــران و هن ای
10 جوزا 1395 – 30 می 2016

ــط  ــل توس ــهر کاب ــان ش ــر داراالم ــازی قص ــروژۀ بازس پ
ــتان  ــامی افغانس ــور اس ــی رییس جمه ــرف غن محمداش

ــد. ــاح گردی افتت
11 جوزا 1395 – 31 می 2016

طالبــان اضافــه از یــک صــد و هشــتاد مســافر را در 
شــاهراه کابــل – کنــدوز گــروگان  گرفتــه و دســت کــم 

ــتند. ــان را کش ــن آن ــت ت بیس
15 جوزا 1395 – 4 جون 2016

ــتی  ــد دوس ــام "بن ــه به ن ــرات ک ــت ه ــلما والی ــد س بن
ــرف  ــط محمداش ــده، توس ــما ش ــد" مس ــتان و هن افغانس
غنــی رییس جمهــور اســامی افغانســتان و نرنــدرا مــودی 

ــاح شــد. ــد افتت ــر هن نخســت وزی

16 جوزا 1395 – 5 جون 2016
ــک  ــا ی ــراه ب ــتانی هم ــگار افغانس ــا خبرن ــح اهلل تمن ذبی
گزارش گــر امریکایــی در ولســوالی مارجــه والیــت 

ــید. ــهادت رس ــه ش ــان ب ــط طالب ــد توس هلمن
24 جوزا 1395 – 13 جون 2016

ســربازان مــرزی افغانســتان و پاکســتان در تورخــم بــاالی 
ــت  ــه دس ــن حادث ــه در ای ــودند ک ــش گش ــر آت یک دیگ

کــم پنجــاه تــن کشــته و زخمــی گردیدنــد.
اول سرطان 1395 – 20 جون 2016

ــال  ــهروندان نیپ ــی ش ــدان امنیت ــل کارمن ــر حام ــک موت ی

در نزدیــک مکروریــان هــا هــدف حملــه انتحــاری قــرار 
ــی  ــته و زخم ــن کش ــارده ت ــه چه ــه در نتیج ــت ک گرف

شــدند.
اول سرطان 1395 – 20 جون 2016

ــورد هجــوم  ــت بدخشــان م ــازار ولســوالی کشــم والی ب
یــک انتحــار کننــده قــرار گرفــت کــه دســت کــم بیســت 

تــن کشــته و زخمــی شــدند.
10 سرطان 1395 – 30 جون 2016

در اثــر حمــات انتحــاری بــر کاروان حامــل دانشــجویان 
پولیــس ملــی در منطقــۀ قلعــه حیــدر خــان والیــت کابــل 

حداقــل صــد و ده تــن کشــته و زخمــی شــدند.
15 سرطان 1395 – 5 جوالی 2016

مجاهدیــن  پیشــین  فرمانــده  انــوری  حســین  ســید 
درگذشــت. بیمــاری  اثــر  در  افغانســتان 

19 سرطان 1395 – 9 جوالی 2016
ســران ناتــو در نشســت خــود در وارســا بــر ســر 
ــان  ــا پای ــتان ت ــش در افغانس ــربازان خوی ــتن س نگه داش
ســال ۲01۷ توافــق کردنــد. هم چنــان ایــن ســازمان 

ــارد  ــاالنه ۴.5 میلی ــا ســال ۲0۲0 س ــه ت ــد ک ــق کردن تواف
ــد.  ــک کنن ــتان کم ــی افغانس ــای امنیت ــه نیروه ــر ب دال

2 اسد 1395 – 23 جوالی 2016
ســه انتحــار کننــده بــر تظاهــر کننــده گان "جنبــش 
ــورش  ــل ی ــهر کاب ــگ ش ــه دهمزن ــنایی" در ناحی روش
ــه دســت کــم ســه صد و پنجــاه  ــر حادث ــد کــه در اث بردن

ــد.  ــی گردیدن ــته و زخم ــن کش ت
3 اسد 1395 – 24 جوالی 2016

به خاطــر کشــته شــده گان دهمزنــگ شــهر کابــل مراســم 
عــزای ملــی در سراســر کشــور برگــزار شــد.

3 اسد 1395 – 24 جوالی 2016
ریاســت جمهوری اعــام کــرد کــه چهارراهــی دهمزنــگ 

شــهر کابــل بــه "چهارراهــی شــهدا" مســما گــردد.
11 اسد 1395 – اول آگست 2016

یــک الری پــر از مــواد منفجــره در نزدیکــی اردوگاه 
نظامــی نیروهــای امریکایــی در شــرق شــهر کابــل منفجــر 

شــد.
14 اسد 1395 – 4 آگست 2016

ــه ازره  ــی پاکســتان در منطق ــر نظام ــاره هلیکوپت ــک طی ی
ــت لوگــر ســرنگون شــد. والی

18 اسد 1395 – 8 آگست 2016
ــامی  ــت اس ــان دول ــاخۀ خراس ــر ش ــعید رهب ــط س حاف
ــت  ــوت والی ــوالی ک ــش در ولس ــا داع ــام ی ــراق و ش ع

ــد. ــته ش ــار کش ننگره
3 سنبله 1395 – 24 آگست 2016

ــل  ــا در کاب ــگاه امریکایی ه ــر دانش ــاری ب ــرد انتح دو ف
ــتادان را  ــجویان و اس ــن از دانش ــیزده ت ــرده، س ــه ب حمل

ــاختند. ــی س ــر را زخم ــن دیگ ــی ت ــته و س کش
8 سنبله 1395 – 29 آگست 2016

ــتان  ــامی افغانس ــور اس ــی رییس جمه ــرف غن محمداش

ــر  ــان در براب ــردم بامی ــان از اعتراضــات گســترده م در می
سیاســت های تبعیــض آمیــز او میــدان هوایــی شــهر 
بامیــان را به نــام عبدالعلــی مــزاری رهبــر پیشــین حــزب 

ــرد. ــاح ک وحــدت اســامی، افتت
10 سنبله 1395 – اول سپتامبر 2016

جســد امیــر حبیــب اهلل کلکانــی و یارانــش در میــان 
ــل  ــهرآرا کاب ــه ش ــه تپ ــان ب ــه مرنج ــن از تپ ــزاران ت ه

ــد. ــپرده ش ــاک س ــه خ ــال و ب انتق
15 سنبله 1395 – 5 سپتامبر 2016

ــاع در  ــی وزارت دف ــاری در نزدیک ــه انتح ــر حمل در اث
ــه از یــک صــد و پنجــاه تــن کشــته و  ــل اضاف شــهر کاب

ــدند. ــی ش زخم
16 سنبله 1395 – 6 سپتامبر 2016

ــانی  ــه کمک درس ــک موسس ــه ی ــده ب ــار کنن ــه انتح س
ــازده  ــد از ی ــرده بع ــه ک ــل حمل ــهرنو کاب ــی در ش غرب
ــدند. ــته ش ــی کش ــای امنیت ــا نیروه ــری ب ــاعت درگی س

اول میزان 1395 – 22 سپتامبر 2016
ــت وحــدت  ــده گان حکوم ــان نماین ــح می ــۀ صل تفاهم نام

ــی صلــح و حــزب اســامی گلبدیــن  ملــی، شــورای عال
ــه امضــا رســید. حکمتیــار در کابــل ب

8 میزان 1395 – 29 سپتامبر 2016
ــه ارگ  ــام خان ــر س ــه در قص ــای توافق نام ــل امض محف
ــا حضــور رهبــران سیاســی و پخــش نــوار ثبــت شــده  ب

ــد. ــر گردی ــار دای ــن حکمتی گلبدی
11 میزان 1395 – 2 اکتوبر 2016

شهر کندز به دست طالبان سقوط کرد.
13 میزان 1395 - 4 اکتوبر 2016

ــا اشــتراک  ــی افغانســتان ب کنفرانــس جهــت حمایــت مال
نماینــده گان بیــش از صــد کشــور و ســازمان جهانــی در 

شــهر بروکســل کشــور بلجیــم دایــر شــد.
13 میزان 1395 - 4 اکتوبر 2016

نیروهای دولتی شهر کندوز را دوباره تصرف کردند.
14 میزان 1395 - 5 اکتوبر 2016 

ــی  ــن الملل ــازمان های بی ــده و س ــک کنن ــورهای کم کش
ــرای  ــر ب ــارد دال ــغ 15.۲ میلی ــل مبل ــس بروکس در کنفران

ــد. ــده کردن ــتان وع ــده افغانس ــال آین پنج س
20 میزان 1395 – 11 اکتوبر 2016

ــاه  ــزاداران م ــر ع ــده ب ــار کنن ــار انتح ــه چه ــر حمل در اث
ــه از  ــل اضاف ــهر کاب ــخی ش ــۀ س ــه کارت ــرم در ناحی مح

ــدند. ــی ش ــته و زخم ــن کش ــتاد ت هش
23 – 24 میزان 1395 – 14 – 15 اکتوبر 2016

کنفرانســی زیــر عنــوان "گفت وگوهــای امنیتــی" در 
ــد. ــزار ش ــرات برگ ــهر ه ش

4 عقرب 1395 – 25 اکتوبر 2016
حداقــل ســی تــن از اهالــی والیــت غــور توســط نیروهای 
ــت اســامی افغانســتان  ــوط دول مســلح کــه خــود را مرب
ــی  ــت کاس ــه دش ــد، در منطق ــان می نامیدن ــاخه، خراس ش

آن والیــت تیــر بــاران شــدند.

20 عقرب 1395 – 10 نوامبر 2016
ــان در  ــلگری آلم ــر قنس ــلح ب ــان مس ــه طالب ــر حمل در اث
ــن کشــته و  ــه از صــد و ســی ت شــهر مزارشــریف اضاف

ــدند. مجــروح ش
22 عقرب 1395 – 12 نوامبر 2016

ــرده  ــورش ب ــی بگــرام ی ــدان هوای ــه می ــان مســلح ب طالب
ــته و  ــی را کش ــربازان خارج ــن از س ــک ت ــت و ی بیس

ــاختند. ــی س زخم
اول قوس 1395 – 21 نوامبر 2106

در اثــر حملــه گــروه موســوم بــه داعــش در تکیــه خانــۀ 
امــام باقــر)رض( در غــرب شــهر کابــل حــدود صــد تــن 

کشــته و زخمــی شــدند. 
2 قوس 1395 – 23 نوامبر 2016

عضــو  پنــج  و  انتخابــات  کمیســیون  عضــو  هفــت 
کمیســیون شــکایات انتخاباتــی افغانســتان طــی مراســمی 

ــد.  ــاد کردن ــاداری ی ــف وف ــل حل در کاب
8 قوس 1395 – 28 نوامبر 2016

ــی رییس جمهــوری اســامی افغانســتان  محمداشــرف غن
رییس جمهــور  محمــدوف  بــردی  قربان قلــی  و 
ــتان  ــتان و ترکمنس ــان افغانس ــن می ــط آه ــتان خ ترکمنس

ــد. ــاح کردن را افتت
27 قوس 1395 – 17 دسامبر 2016

افــراد وابســته بــه گــروه طالبان پنــج کارمنــد زن فــرودگاه 
بین المللــی قندهــار را بــه قتــل رســاندند.

اول جدی 1395 – 21 دسامبر 2016
ــد  ــل هلمن ــی وکی ــزل میرول ــه من ــده ب ــار انتحــار کنن چه
در ناحیــه پنجــم شــهر کابــل یــورش 
ــن را کشــته و هشــت  ــرده هفــت ت ب

ــن دیگــر را زخمــی ســاختند. ت
جنــوری   6  –  1395 جــدی   17

2017
ــر  ــناس ب ــردان ناش ــه م ــر حمل در اث
کارگــران معــدن زغــال ســنگ در 
ــته  ــن کش ــت ت ــان بیس ــت بغ والی

ــدند. ــروح ش مج
21 جــدی 1395 –  10 جنــوری 

 2017
ــام  ــۀ مق ــر انفجــار در مهمان خان در اث
ــر مقامــات  والیــت قندهــار عــاوه ب
ــج  ــتان، پن ــی افغانس ــه دولت ــد رتب بلن
ــی  ــده عرب ــارات متح ــات ام دیپلوم

ــز کشــته شــدند. نی
22 جــدی 1395 – 11 جنــوری 

2017
و  انفجــارات  از  سلســله  اثــر  در 
شــهرهای  در  انتحــاری  حمــات 
کابــل و قندهــار دســت دو صــد تــن 

کشــته و زخمــی شــدند.
2 دلو 1395 – 21 جنوری 2017

پیــر ســید احمــد گیانــی رهبــر 
اســامی  ملــی  محــاذ  مجاهدیــن 
ــاله گی در  ــر 8۴ س ــه عم افغانســتان ب

شــهر کابــل چشــم از جهــان فروبســت.
4 دلو 1395 –   23 جنوری 2017

 جنــازۀ پیــر ســید احمــد گیانــی در والیــت ننگرهــار بــه 
خــاک ســپرده شــد.

14 – 17 دلو 1395 –  2 – 5 فبروری 2017
ــر ســرازیر شــدن برف کــوچ در والیــات بدخشــان،  در اث
نورســتان و بغــان حــدود یــک صــد و بیســت تــن جــان 

. ختند با
19 دلو 1395 – 7  فبروری 2017

ــل  ــی در شــهر کاب ــر انفجــار در محوطــۀ دادگاه عال در اث
دســت کــم هفتــاد تــن کشــته و زخمــی شــدند.

19 دلو 1395 – 7  فبروری 2017
آتش ســوزی در مارکیــت قــوای مرکــز شــهر کابــل 

بوقــوع پیوســت.
20 دلو 1395 – 8 فبروری 2017

ــی در  ــن الملل ــب ســرخ بی ــدان صلی ــن از کارمن شــش ت
ــت اســامی  ــام دول والیــت جوزجــان توســط گــروه به ن

ــاران شــدند. تیرب
11 حوت 1395 – اول مارچ 2017

ــی در شــهر  ــز نیروهــای امنیت ــر دو مرک ــان مســلح ب طالب
کابــل یــورش بردنــد کــه در اثــر آن حــدود یــک صــد و 

هفتــاد تــن کشــته و زخمــی شــدند.
16 حوت 1395 – 6 مارچ 2017

ــا  ــتان ب ــان افغانس ــازی پارلم ــی دور امتی ــال دوم تقنین س
بیانیــۀ محمداشــرف غنــی رییــس جمهــور اســامی 

ــد. ــاح ش ــتان افتت افغانس
8 مارچ 2017 – 18 حوت 1395

گروهــی از انتحــار کننــده گان در داخــل شــفاخانه نظامــی 
ــر،  ــن داکت ــا ت ــل ده ه ــهر کاب ــد داود در ش ــردار محم س
بیمــار، افــراد نظامــی و ملکــی را کشــته و زخمــی 

ــاختند. س

تهیه كننده: حامد علمی

روزشمار وقایع افغانستان
سال 1395 خورشیدی



در کشـاکش جنگ میان مرگ، سـرما و کرختی از یک سـو، 
و زنده گـی، نسـیم و نشـاط از سـوی دیگـر، و در فضایـي 
کـه رعـد طبل جنـگ می نـوازد، قوس وقزح تیربـاران در زِه 
کمـان گذاشـته، قلـب کرختـی را نشـانه می گیـرد، آذرخش 
بهـار بـا تازیانه آتشـیِن خویـش بر سـینۀ تاریکـی می کوبد 
و اللـه و شـقایق قالیـن سـرخ خویش را در مسـیر اسـتقبال 
لشـکریان پیـروز کارزار زنده گی می گسـترانند؛ تنـور فتوا و 

ضـد فتـوا در رابطـه بـا نـوروز نیز گرم می شـود.  
نـوروز دشـمنان گوناگونـی دارد. گروهـی درد دیـن دارنـد 
و هدف شـان پاسـداری از مرزهـای اعتقـاد در برابـر یورش 
سـنت های آتش پرسـتانه اسـت. دسـته یی بـا تمامـی سـنن 
فرهنگی این خطۀ باسـتانی، سـر دشـمنی داشـته و بـه بهانۀ 
دیـن بـا نـوروز مخالفـت ورزیـده و هرآن چـه را کـه از آن 
بـوی تمـدن کهـن ایـن سـرزمین بـه مشـام آیـد، می کوبند. 
جمعـی دیگـر، خصلـت و سرشت شـان زمسـتانی اسـت 
و همین کـه عمامه یـی بـر سـر پیشـانی گذاشـته، چشـمان 
خویـش را سـرمه نمـوده و بـا جبینـی تـرش و چهره یـی 
گرفتـه بـر صدر مجلسـی تنـد نشسـتند، تصـور می کنند که 
گویـا بـه خـدا نزدیک شـده و صاحیت دارند تـا هر امری 
را کـه دل شـان خواسـت، حـرام و یـا حـال اعـام نمایند. 
بهـاری  اعتـدال  روز  دور،  از گذشـته های  را  نـوروز  اگـر 
نامیـده انـد کـه در آن، هـم شـب و روز برابـر می شـوند 
و هـم هـوا معتـدل می گـردد، طـرف داران تجلیـل از آن را 
نیـز می تـوان رهـروان خط اعتـدال نامیـد، همان طـوری که 
مخالفانـش را می تـوان در قطـار افراط گرایان زمسـتان طینت 
قـرار داد. نـوروز سـمبول زنده گي و زایش و رویش اسـت؛ 
همان طـوری کـه دشـمناِن آن، سـپاهیان انتحـار و مـرگ و 
انـد. نـوروز، روز تجلیـل از درخشـش آفتـاب و  تباهـي 
چیره شـدن نـور اسـت، و مخالفـاِن آن، سـاکنان مغاره ها و 
تاریک خانه هایـي انـد کـه از دیـدن آفتـاب، روبـه رو شـدن 
بـا جامعـه و باالخـره از نشـان دادن چهره هاي شـان به مردم 

دارند. هـراس 
انقـاب  از  اسـتفاده  بـا  و  گذشـت  کـه  سـالی  چنـد  در 
رسـانه یي، رسـاله ها، مقاله هـا و سـخنراني هایي مختلفـی در 
مخالفـت بـا جشـن نـوروز نشـر شـد کـه زیربنـاي تمامِی 
آن هـا، حدیثـي بـوده کـه از سـوي مالـک بن انـس )رض( 
روایـت شـده اسـت. در این مقاله ما سـعي خواهیـم ورزید 
تـا نگاهـي دو باره بـه همین حدیث افگنـده و ابعاد مختلف 
آن را مـورد بررسـي قرار دهیـم. متن این حدیـث در کتاب 
"الصـاۀ" بـاب "صاۀ العیدیـن" سـنن ابـوداود چنین آمده 
اسـت: "حدثنا موسـی بن إسـمعیل حدثنا حمـاد عن حمید 
 ُ ُ َعنْـُه – َقاَل: َقـِدَم النَّبِـيُّ - َصلَّی اهللَّ َعـْن أَنَـٍس - َرِضـَي اهللَّ
َعَلیْـِه َوَسـلََّم - الَْمِدینَـَۀ، َولَُهـْم یَْوَمـاِن یَْلَعبُوَن فِیهَِمـا، َفَقاَل: 
)َمـا َهـَذاِن الْیَْوَمـاِن(؟ َقالُوا: ُکنَّـا نَْلَعـُب فِیهَِما فِـي الَْجاِهلِیَِّۀ. 
َم ـ َقـْد أَبَْدلَُکـُم  ُ َعَلیْـِه َوَسـلَّ ِ -  َصلَّـی اهللَّ َفَقـاَل َرُسـوُل اهللَّ
ُ بِهَِمـا َخیْـًرا مِنُْهَمـا: یَـْوَم الْْضَحـی، َویَـْوَم الْفِْطـِر." عون  اهللَّ
المعبـود شـرح سـنن أبـي داؤد، نـگارش ابوالطیـب محمـد 
شـمس الدین عظیم آبـادي، چـاپ دوم، جـزء سـوم، صفحه 
۴8۶-۴85،  المکتبـۀ السـلفیۀ، المدینـۀ المنـورۀ، المملکـۀ 

.19۶8 السـعودیۀ،  العریۀ 
یعنـي: "موسـی فرزند اسـماعیل از حماد و حمـاد از حمید 
و حمیـد از انـس رضـي اهلل عنـه روایـت می کنند کـه گفت: 
زمانـی کـه پیامبـر )ص( وارد مدینـه شـد دید که مـردم دو 

روزی داشـتند که در آن دو مناسـبت به بـازی می پرداختند. 
پیامبـر فرمودنـد: »ایـن چـه روزهایـی اسـت؟« گفتنـد: مـا 
در دوران جاهلیـت در ایـن دو روز بـه بـازی و سـرگرمی 
می پرداختیـم. پیامبـر خـدا در پاسـخ فرمودنـد: »خداوند دو 
روز بهتـری را جاگزیـن آن هـا کـرده اسـت: عیـد قربـان و 

عیـد فطر«.
محمـد شـمس الحق عظیم آبـادی مؤلـف عون المعبـود کـه 
ابـو داوود بـوده و صـد  از معروف تریـن شـارحان سـنن 
سـال پیش در هندوسـتان می زیسـته، در شـرح این حدیث 
می نویسـد: »زمانـي کـه پیامبـر اسـام از مکـه بـه مدینـه 
هجـرت نمـود، در مدینـه مـردم از دو روز تجلیـل بـه عمل 
می آورنـد کـه بـه بـاور شـارحان حدیث یکـی نـوروز بود 
و دیگـرش مهـرگان. در قامـوس آمـده اسـت کـه نـوروز 
نخسـتین روز سـال اسـت و در روز مشـهور نوروز که سال 
خورشـیدی بـا آن آغـاز می گـردد – همان طـوری کـه در 
اول محـرم سـال قمـری شـروع می شـود - آفتـاب به برج 
حمـل می رسـد. امـا مهـرگان در اول بـرج میـزان می آیـد 
)و بدین صـورت( در مقابـل نـوروز قـرار می گیـرد. هـوا در 
نـوروز و مهـرگان معتـدل می شـود و شـب و روز بـا هـم 
مسـاوی می گردنـد و چنین برمی آید که دانشـمندان پیشـین 
علـم فلـک در زمان خویش، ایـن دو روز را از همین جهت 
بـراي بـازی و سـرگرمی گزیـده و سـپس معاصران شـان به 
تقلیـد از حکیمـان پرداختنـد؛ چـون آن گـروه را صاحبـان 
عقـل کامل می دانسـتند، سـپس پیامبـران آمدنـد و آن چه را 
کـه حکیمـان بنا کـرده بودنـد، باطل اعـام نمودند. شـارح 
سـنن ابـو داوود اضافـه می کنـد که اسـام این دو جشـن را 
بـه دو عیـدي تبدیـل نمود که هـم در دنیا و هـم در آخرت 
برتـری دارنـد. عظیم آبـادی بـاز از طیبـي نقـل می نماید که 
خوشـی و سـرور در ایـن دو روز جایـز نبـوده و سـپس از 
ابوحفـص کبیـر یـاد می نمایـد کـه گفتـه انـد هرگاه کسـي 
در ایـن روز تخمـی را بـه مشـرکی بـه رسـم تعظیـم ایـن 
روز تقدیـم دارد، بـه خـدا کفـر ورزیـده و عملـش ضایـع 

بود.«  خواهـد 
حال توجه شما را به چند نکته جلب می کنم:

نکتۀ اول: 
اگـر بـه اسـناد این حدیـث نگاهی افگنده شـود، بـه راویان 
بـن  انـس  و  برمی خوریـم: موسـی، حمـاد، حمیـد،  ذیـل 
مالـک. در جمـع ایـن چهـار راوی دانشـمندان رشـته جرح 
و تعدیـل در مـورد حمیـد سـخناني گفتـه اند کـه باید بدان 

نمود.  توجـه 
امـام ذهبي در "سـیر اعام النباء" چنین گفته اسـت: حمید 
فرزنـد ابـی حمید طویل، کنیـه اش ابو عبیده بصـری بوده و 
در مـورد اسـم پدرش سـخنانی گفته شـده که مشـهورترین 
آن هـا، تیرویـه و زادویـه و داور و مهـران و طراحان و امثال 
آن بـوده اسـت. تولـدش در سـال شصت وهشـت و از انس 
بـن مالـک و ثابت البنانـی و دیگـران روایت نموده اسـت و 
گفتـه می شـود که پـدرش در سـال چهل وچهـار هجری در 
کابل اسـیر شـده اسـت. یحیـی بن معیـن او را ثقـه خوانده 
و ابـن حبـان و ابـن حجـر و نسـایي و حمـاد و ذهبـي و 
ابـن خـراش و گروهـي دیگـر گفتـه انـد بیشـتر احادیثـی 
را کـه حمیـد از انـس روایـت نمـوده، آن هـا را از ثابـت و 
یـا هـم قتـاده شـنیده، ولـی هنـگام روایـت اسـمی از آن ها 
نبـرده اسـت. ابـوداود از شـعبه نقـل می کنـد کـه حمیـد از 
انـس تنهـا پنـج حدیـث روایـت نموده اسـت، و ابـو عبیده 
حـداد روایت هـای حمید از انـس را بیسـت وچهار  حدیث 

می دانـد. 
رشـتۀ  دانشـمندان  و  محدثـان  از  بزرگـي  گروهـي  آري! 
حدیـث حمیـد را مدلـس خوانـده انـد. تدلیـس در لغت به 
معنـای کتمـان کـردن و پوشـاندن آمـده اسـت و مدلـس به 
آن راوي حدیـث گفتـه مي شـود که حدیثـي را در حالی که 
از کسـی نشـنیده، آن را طـوری روایـت می کند که شـنونده 
را شـنیده  آن  گویـا  کـه  می نمایـد  تصـور  یـا خواننـده  و 
اسـت. خاصـۀ سـخن این کـه: تدلیـس می توانـد حدیثـی 
را تضعیـف نمـوده و در بسـا موارد از اعتبار سـاقط سـازد. 
ابـن حجـر در کتـاب "التهذیـب" از ابوبکـر بردیجـی نقـل 
می کنـد کـه روایـات حمیـد بـه اسـتثنای احادیثـی کـه بـه 
صیغـۀ "انس بـه من گفت" آمـده، دیگرانش قابـل احتجاج 
و اسـتدالل نیسـتند. امام ذهبـی می گوید احادیثـی که حمید 
از انـس بـه صیغۀ "شـنیدم" روایـت نموده، قابـل قبول اند. 
کـه  می نویسـد  "هدی السـاري"  در  هم چنـان  حجـر  ابـن 
حمیـد در قسـمت احادیثـی کـه از انـس روایـت نمـوده 
اسـت، تدلیـس می نمـود. او در حقیقـت آن احادیـث را از 

ثابـت و دیگـران شـنیده بود. 
ابـن حجـر هم چنـان در "طبقات المدلسـین" می گویـد کـه 
حمیـد کثیـر التدلیـس بـود و حتـا گفته می شـود که بیشـتر 
روایـات او از ثابـت و قتـاده بـوده اسـت و فرامـوش نبایـد 
کـرد کـه قتـاده خـود نیـز نـزد گروهـي از محدثـان مدلس 
بـوده اسـت. ابن حجـر، حمیدالطویـل را در جمع مدلسـان 
درجـه سـوم به شـمار آورده و این گروه کسـانی انـد که به 
کثـرت تدلیـس شـهرت داشـته و امامـان تنها بـه آن عده از 
روایـات این دسـته اعتمـاد نموده اند کـه در آن به صراحت 
گفتـه انـد کـه گویـا حدیث مـورد نظـر را خود شـنیده اند. 
گروهـی از دانشـمندان طـوری کـه ابـن حجر نقـل می کند، 
حمیـد را بـه خاطـر نزدیکـی اش با دربـار خلفا و سـاطین 
نقـد نمـوده و عدالـت و صاحیتـش را در امـر روایـت زیر 

سـوال بـرده اند.

نكتة دوم: 
در متـن ایـن حدیـث و در سـخن پیامبـر اسـام، ذکـری 
از نـوروز و مهـرگان نیامـده اسـت، بلکـه همان طـوری کـه 
حدیـث  شـارحان  ایـن  می نویسـد،  عظیم آبـادی  مرحـوم 
بـوده انـد که اشـارۀ پیامبر را به نـوروز و مهـرگان معطوف 
دانسـته انـد. هـدف عظیم آبادي از شـارحان شـاید ما علي 
قـاری باشـد؛ در حالـي کـه ما علـي قاري روایـت دیگری 
نیـز دارد کـه می تـوان در امـر جـواز نـوروز بـه آن اسـتناد 
نمود. پرسـش این اسـت که آیا برداشـت و تصور شـارحی 
از یـک متـن، می تواند اسـاس تحریـم و تحلیل امـري قرار 

؟  گیرد

نكتة سوم:
اگـر ایـن حدیـث در مـورد نـوروز و مهـرگان هـم بـوده 
باشـد، بـاز ما به یک مشـکل دیگـر برمی خوریـم. در اصول 
حدیـث احنـاف اصطاحـي وجـود دارد کـه آن را »عمـوم 
بلـوا« مي نامنـد. عموم بلـوا به مسـایلی اطـاق مي گردد که 
بـه عمـوم مردم یـک جامعه ارتبـاط می گیرد؛ بـه این مفهوم 
کـه اگـر در شـهری تنهـا یـک نفـر شـهادت دهد کـه گویا 
هـال عیـد را دیـده اسـت، شـهادتش قابـل قبـول نیسـت. 
و اگـر فـردی در نمـاز جمعـه بیایـد و بـه امـام بگویـد که 
ایشـان بـه جـای دو رکعت یـک رکعت نمـاز گـذارده اند، 
و او یگانـه نمازگـزاری در جمـع تمامـی نمازگزاران باشـد 
کـه چنیـن ادعایـی کـرده اسـت، ولـو کـه انسـاني بسـیار 
صـادق و پرهیزگار هم باشـد، بازهم سـخنش اعتبـار ندارد. 
در چنیـن حاالتـی، امامـان فقـه حنفـی معتقـد انـد کـه اگر 
حدیثـی شـهرت حاصـل نکند و بـه تواتر نرسـد، نمی تواند 
تـا مرحلـۀ ثبـوت یک حکمـی ارتقـا نمایـد کـه آن حکـم 
پیوسـته تکـرار می شـود و بـه جمـع بزرگی از افـراد جامعه 

ارتبـاط دارد. 
کـه  مـوارد، حدیثـي  هم چـو  در  کـه  مي گوینـد  حنفی هـا 
بـه زنده گـی و عملکـرد تمامـی و یـا بخـش اعظـم مکلفان 
جامعـه ارتبـاط داشـته ولـي به شـهرت و یـا تواتر نرسـیده 
اسـت، ایـن عدم شـهرت و عـدم تواتـر بنیـاد آن روایت را 
سسـت مي سـازد؛ زیـرا بـه عملـی ارتبـاط مي گیـرد کـه در 
سـطح گسـترده یی بـه وقـوع مي پیونـدد. در هم چو مـوارد، 
اگـر حدیثـی از سـوی یـک صحابـی روایت شـود، ولو که 
سـند آن قـوی هـم باشـد، بازهـم نمی تواند اسـاس حرمت 

و یـا وجـوب امـری قـرار گیـرد. امـام جصـاص و کمـال 
بن الهمـام و گـروه دیگـری از این بـزرگان معتقـد بودند که 
خبـر واحـد مربـوط بـه مسـایل عمـوم بلـوا، تنهـا در مورد 
اباحـت و اسـتحباب قابل تطبیـق بوده و نمی توانـد امری را 

حـرام و یـا واجـب قـرار دهد. 
زمانـی کـه پیامبـر اسـام بـه مدینه هجـرت نمودنـد، راوی 
ایـن حدیـث انس بـن مالک، کودکي ده سـاله بود. پرسـش 
ایـن اسـت کـه در جمع هـزاران صحابـی پیامبر اسـام، آیا 
تنهـا یـک نفـر این حدیـث را شـنید و روایت نمـود؟ و باز 
از جمـع تابعیـن چـرا حمیـد طویـل یگانه شـخصي اسـت 
کـه ایـن حدیـث را روایـت نمـوده اسـت. سـخن بـر سـر 
عدالـت حضـرت انـس نیسـت؛ صحابـی بزرگـواری که ده 
سـال تمـام در خدمـت پیامبـر اسـام بـوده و بخـش بزرگ 
میـراث ادبـي پیامبـر را روایت نموده اسـت؛ بلکه سـخن بر 
سـر این اسـت کـه تجلیل سـاالنه و پیوسـته یـک جامعه از 
یـک مناسـبت، کاري سـت کـه بـه زنده گـی فـرد فـرد آن ها 
و تمامـی اجتمـاع رابطـه می گیـرد و احادیـث مربـوط بـه 
هم چـو مسـایل، بایـد از سـوی جمعـی روایـت شـود نـه 
یـک فـرد؛ همان طـوری کـه اصولي هـا در بحث بلـوای عام 

مطـرح نمـوده اند. 
ناگفتـه نباید گذاشـت کـه یاران پیامبـر در روایـت احادیثي 
کـه رابطـه بـه احکام داشـته انـد، حـرِص شـدیدی از خود 
نشـان مـی داده انـد کـه کتاب هـاي فقـه و احادیـث احکام، 

شـاهد ایـن ادعا اسـت.
دانشـمندان بزرگـي چـون ابوریحان  بیروني و فردوسـي نیز، 
بـدون هیچ سـند معتبر تاریخی، دربـارۀ نوروز افسـانه بافته 
انـد. جشـن نـوروز دسـت کم پنج هـزار سـال می شـود کـه 
بـر پایـۀ علـوم ریاضـي، دانـش فلـک و تجربـه و بـر مبناِي 
نیازهاي طبیعِي برخاسـته از اوضاع و شـرایط کشـاورزي و 
دامپـروری از سـوی ملـل مختلـف و تمدن هـاي گوناگـون 

می شـود.  تجلیل 
در شـرایطي کـه کشـور مـا به سـر بـرده و مي بـرد، گروهي 
آمدنـد و زخـم دیگـري بـر سـینۀ نـوروز گذاشـتند و آن 
زخـم، سیاسـي سـاختن ایـن مناسـبت غیرسیاسي سـت کـه 
بـا نـوروز و فلسـفۀ وجـودِي آن، سـازگاری نـدارد. نوروز 
را بایـد از دسـت افسـانه و اسـطوره و خرافـه و سیاسـت و 

تحجـر نجـات داد.

نكتة چهارم:
اگـر از مسـالۀ بلـوای عـام هـم بگذریـم، بازهـم اشـکال 
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اسـارت در  نـوروز  بازنشر

گروهي بزرگي از محدثان و 
دانشمندان رشتۀ حدیث، 

حمید را مدلس خوانده اند. 
تدلیس در لغت به معنای 
كتمان كردن و پوشاندن 

آمده است و مدلس به آن 
راوي حدیث گفته مي شود 

كه حدیثي را در حالی كه از 
كسی نشنیده، آن را طوری 
روایت می كند كه شنونده 

و یا خواننده تصور می نماید 
كه گویا آن را شنیده 

است. خاصۀ سخن این كه: 
تدلیس می تواند حدیثی 

را تضعیف نموده و در بسا 
موارد از اعتبار ساقط سازد 

خواجه بشیراحمد انصاری
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دیگـری مطـرح می شـود. در حدیـث دیگـری کـه احمـد 
اسـت،  نمـوده  روایـت  مالـک  بـن  انـس  از  حنبـل  بـن 
ایشـان روزه گرفتـن در مناسـبت نـوروز را مکـروه خوانده 
انـد، در حالـی کـه روزه امـری تعبـدی اسـت و تخصیـص 
دادِن آن بـه روزی معیـن بـدون آن کـه شـارع بـر آن اشـاره 
نمـوده باشـد، امری سـت خطرنـاک. پرسـش این اسـت که 
چه طـور می تـوان ادعـا نمـود کـه انـس بـن مالـک روزه 
گرفتـن در نـوروز را مکـروه می دانسـت، ولـي تجلیل از آن 
را حـرام می پنداشـت. حدیـث یـاد شـده در مسـند احمد و 
"اقتضاءالصراط المسـتقیم" نوشـتۀ احمـد ابـن تیمیـۀ، آمـده 

. ست ا

نكتة پنجم: 
عظیم آبـادی وشـاید ایشـان از زبـان شـارحان پیشـین ایـن 
را  مهـرگان  و  نـوروز  روزهـای  گزینـش  علـت  حدیـث، 
بـودن شـب و روز  برابـر  بـودن هـوا و  به خاطـر معتـدل 
بـرای بـازی و سـرگرمی دانسـته و آن را به حکیمان نسـبت 
می دهـد، و بـاز می نویسـد کـه پیامبـران آمدنـد تـا آن چه را 
کـه حکیمـان بنـا کـرده بودنـد، باطل اعـام نمایند. شـارح 
گرامـی نگفتـه اند کـه چـرا پیامبران سـخن حکیمـان را در 
هم چـو مـوارد باطـل اعـام نمـوده انـد و علت ایـن بطان 
چـه بـوده اسـت؟ آیـا علـت همین اسـت کـه در موسـمی 
معتـدل بـازی صـورت نگیـرد؟ و آیـا می تـوان گفـت کـه 

حکمـت و نبـوت در برابـر هـم قـرار دارنـد؟ 

نكتة ششم:
در حدیـِث روایـت شـده از انـس بـن مالک، نکتـۀ دیگري 
جلـب توجـه می نمایـد کـه بـا نادیـده گرفتـن آن، نمی توان 
برداشـت درسـتی از حدیث داشـت و آن واژۀ عید می باشد. 
بـرای فهـم درسـت واژۀ عیـد بایـد به سـخنان دیگـر پیامبر 
اسـام ص رجـوع نمـود. در حدیثـی کـه ابـو داوود از ابـو 
هریـره روایـت نمـوده، پیامبـر اسـام ص می فرماینـد: "ال 
تجعلـوا بیوتکـم قبورا و ال تجعلـوا قبري عیـدا وصلوا علي 
فـإن صاتکـم تبلغنـي حیـث کنتـم". یعنـي: از خانه هـای 
تـان قبرسـتان، و از قبـر مـن عیـد نسـازید و بـر مـن درود  
بفرسـتید؛ زیـرا درود شـما هـر جایـي کـه باشـید، بـه مـن 
بخـش  کـه هـدف  انـد  گفتـه  خواهـد رسـید". شـارحان 
نخسـت ایـن حدیـت، این اسـت کـه در خانه های تـان نماز 

را برپـا داریـد و دعـا کنیـد و قـرآن بخوانیـد؛ زیـرا خانـۀ 
خالـی از عبـادت، شـباهت به قبـر دارد. آن چه هر سـه رکن 
ایـن حدیـث را به هـم پیونـد می دهـد، عبـادت اسـت؛ بـه 
ایـن معنـی کـه پیامبـر می فرمایـد در خانه های تـان نمـاز به 
پـا داریـد و قبر مـرا عبـادت نکنید؛ زیـرا درود شـما در هر 
جایـي کـه باشـید برایم خواهـد رسـید. این کـه واژۀ عید به 
قبر نسـبت داده شـده اسـت، به این مفهوم مي باشـد که قبر  
پیامبـر ص معبـد نشـود؛ همان طـوری کـه در احادیث دیگر 
می گویـد قبـر مـرا چـون بتـی عبـادت نکنیـد و یـا چـون 
بنـی اسـراییل کـه گـور پیامبران شـان را سـجده گاهی بـرای 
خویـش سـاختند، قبـر مـرا نیـز معبـدی نسـازید. آن چـه از 
ایـن حدیـث دانسـته می شـود، این اسـت که عید بـه مفهوم 
دینـی آن، پیونـدی ناگسسـتنی بـا عبـادت و نیایـش دارد؛ 
بـه ایـن معنـی کـه اگر کسـي معتقـد بـه دیني بودن جشـن 
نـوروز بـوده و ایـن مناسـبت را از لحـاظ دینی، چـون عید 
فطـر و عیـد قربـان بدانـد، در آن حـال می تـوان فتـوا داد و 

آن را تحریـم نمـود.
در حدیـث انـس بـن مالـک هم چنـان دیدیم کـه پیامبر ص 
ُ" یعنـی این کـه خداونـد عیـد  می گویـد: "َقـْد أَبَْدلَُکـُم اهللَّ
فطـر و اضحـا را جایگزیـن دو عیـد قبلـی نموده اسـت. در 
این جـا بایـد متوجه بـود که تعییـن امری از سـوی خداوند، 
دارای مفهومـی عبـادی اسـت. خاصۀ سـخن این که هرگاه 
مناسـبتی دارای صیغۀ عبادتی نباشـد، نمی توان آن را تحریم 
نمـود؛ اگـر چنیـن باشـد، پـس بایـد مناسـبت های زیـادی 
در زنده گـِی روزمـرۀ مـا ملغـا شـوند. حتـا بایـد مسـافرت 
اعضـای خانواده در رخصتی های سـال به این سـو و آن سـو 

بـراي گـردش و تفریـح نیـز بایـد حـرام مي بود.

نكتة هفتم:
اگـر دو پـا را در یـک کفـش کـرده و بـر سـر حرمـت ایـن 
مناسـبت تأکیـد نمـوده و تمامـی موارد یـاد شـده را نادیده 
انگاریـم، بازهـم می بینیم که اشـکالی دیگر مطرح می شـود. 
بـر مبنـای این حدیـث پیامبر فرمـوده اند: »خداونـد دو روز 
بهتـری را جایگزیـن آن دو روز اولـی کـرده اسـت: عیـد 
قربـان و عیـد فطـر«. تمامـی کسـانی کـه پیرامـون حرمـت 
تجلیـل از نـوروز نوشـته و یـا سـخن گفتـه انـد، بیشـتر از 
همـه بـر اصـل جایگزینی در متـن حدیث تأکید نمـوده اند. 
امـا اگـر بـه نصـوص قـرآن کریـم و حدیـث رجوع شـود، 

دیـده خواهد شـد که کاربـرد "خیریت" و یـا "بهتر بودن" 
در یـک متـن نمی توانـد دلیلي بر حرمت یک مسـاله باشـد. 
بیاییـد بـرای فهـم درسـت تر "خیرا منهمـا" به قـرآن مجید 
مراجعـه نماییـم. قـرآن کریـم در آیـت ۶1 سـوره البقره می 
فرمایـد: "و چـون گفتیـد ای موسـی هرگـز بـر یـک ]نوع[ 
خـوراک تـاب نیاوریم، از خـدای خود برای ما بخـواه تا از 
آن  چـه زمین می رویانـد از ]قبیل[ سـبزی و خیار)بادرنگ( و 
سـیر و عـدس و پیـاز، برای مـا برویاند. ]موسـی[ گفت: آیا 
بـه جـای چیز بهتـر خواهـان چیز پسـت تر ایـد". این آیت 
اشـاره بـه همـان خواسـتۀ بنی اسـراییل اسـت که اشـتهای 
سـبزی و بادرنـگ و سـیر و عـدس و پیـاز بـه اصطـاح به 
سرشـان زده بـود و آن را بـر "مـن" و "سـلوی" ترجیـح 
می دادنـد. از متـن ایـن آیـت، هیچ مفسـری چنین اسـتنباط 
نکـرده اسـت کـه گویـا بادرنـگ و سـبزی و دال و سـیر و 
پیـاز بـر آن ها حـرام گردیـد، بلکه آن چـه فهمیده می شـود، 
فضیلِت "من" و "سـلوی" بر مواد غذایي یاد شـده اسـت. 
در احادیـث پیامبـر هـم واژه "خیـرا منهـا" مفهـوم حرمت 
را نمی رسـاند. مـا حدیثـی داریـم کـه پیامبـر اسـام همین 
واژه را در مقـام مقایسـه میـان همسـران خویـش "خدیجه 
و عایشـه" بـه کار برده انـد. عایشـه صدیقه روایـت می کند 
کـه پیامبـر اسـام عـادت داشـت خدیجـه را به خوبـي یاد 
نمایـد، روزی از خدیجـه بـه نیکـی یـاد نمـود و مـن در 
پاسـخ ایشـان گفتـم: "هـل کانت إال عجـوزاً قـد أبدلک اهلل 
خیـراً منهـا"، یعنـي: "او پیره زنی بیـش نبـود و خداوند زن 
بهتـری نصیب تـان نمـوده اسـت"، پیامبـر بـا شـنیدن ایـن 
پاسـخ بـه خشـم آمد و گفـت: "ال واهلل مـا أبدلنـي اهلل خیراً 
منهـا" یعنـي: "نه، سـوگند بـه خدا کسـی را کـه جایگزین 
او نمـوده، از او بهتـر نیسـت". در ایـن متـن نیـز هم هدف 
پیامبـر و هـم هدف عایشـه همسـر ایشـان، اثبـات فضیلت 
یکـی بـر دیگر بـوده، نه خط بطان کشـیدن به یکـی از آن 

دو همسـر بزرگـوار پیامبر اسـام.

نكتة هشتم:
هنـگام شـرح این حدیـث به فتوایي منسـوب بـه ابوحفص 
کبیـر برمی خوریـم. ابوحفص کبیر شـخصیت بزرگی اسـت 
کـه محدثـی چون امـام بخـاری در دامان او پـرورش یافت 
او موسـس نخسـتین مدرسـه و نخسـتین کتابخانـه در  و 
تاریـخ مسـلمان ها می باشـد. ولـي جای تعجب این جاسـت 
کـه آن چـه از ابوحفـص بـرای مـا مانـده و آن را بـار بـار 
تکـرار می کنیـم، همین فتـوای اوسـت. اگر اسـم ابوحفص 
را از طریـق گـوگل جسـت وجو نماییـم، در تمامـی نتایجی 
کـه به دسـت خواهیـم آورد، اسـم او را تنهـا در پیونـد بـه 
همیـن فتوایـي خواهیـم یافـت که اهـداي تخم مـرغ را در 
روز نـوروز مسـاوي بـه کفر می داند. پرسـش این اسـت که 
آیـا ابوحفـص در تمامـی عمـر خویـش، همین یـک فتوا را 

صـادر نمـوده و سـپس دسـت از کار شسـته بود؟
یکـی از کارهایـي کـه فرزنـد ابوحفـص کـه خـود امـام و 
ادامه دهنـدۀ راه پـدر بـود، نمـود، پشـتیباني از بنیان گـذار 
سلسـلۀ سـاماني امیر اسـماعیل و ایسـتادن در کنار او  بود. 
و از سـوی دیگـر، می خوانیم که امیر اسـماعیل سـامانی در 
سـال 89۲ میـادی ریاضي دانـان خراسـان را خواسـت تـا 
تقویـم کشـور را بازنویسـی نمـوده و نـوروز را در نقطه یی 
قـرار دهنـد که هم زمـان با گذر آفتاب از خط اسـتوا باشـد.  
چنان چـه پادشـاهان سـاماني، نـوروز را از آغـاز تـا انجـام 
دولت شـان با شـوکت خاصـی تجلیـل می نمودند. پرسـش 

در ایـن اسـت کـه اگر تجلیـل از نـوروز معادِل کفر باشـد، 
پـس چـرا بنیان گـذار این سلسـله که بـه نیـروی ابوحفص 
صغیـر فرزنـد ابـو حفـص کبیـر روی کار آمـده بـود، آن را 
تجلیـل می نمـود؟ و در ایـن زمینـه تاریـخ شـاهد هیچ گونه 

واکنشـي از سـوی او نبوده اسـت. 
ابوحفـص کبیـر، حنفـي بـود و امـام ابوحنیفه هـم در عصر 
منصـور عباسـي می زیسـت، در حالـي کـه خلیفـۀ مذکـور 
هـم نـوروز و هـم مهـرگان را تجلیـل می نمـود. ابوحنیفه و 

یـاران او کـه نـه تنهـا احـکام قضایاي ُخـرد و بـزرگ زمان 
خودشـان را بیـان نمـوده، بلکـه احـکام قضایایـي فرضي را 
هـم جسـت وجو کـرده و برای آینـده گان به میراث گذاشـته 
انـد؛ چـرا در  زمینـۀ بزرگداشـت از نـوروز، فتوایـي از امام 
و یـا شـاگردانش "محمـد و ابویوسـف و زفـر" بـه یـادگار 
نمانـده اسـت؟ آن هـا در آن زمـانـ  کـه بیشـتر از هزارسـال 
از آن می گـذرد و چیـزی بـه نـام هواپیمـا وجود نداشـت ـ 
از هم دیگـر مي پرسـیدند کـه اگـر فـردي بر پشـت پرنده یي 
سـوار شـده و جهـت ادای حـج و یـا عمـره به سـوی مکه 
پـرواز نمایـد، احرامش را در کجا بر تـن نماید؟ در آن زمان 
برخـي بـر این افتراضات فقهـي آن دانشـمندان می خندیدند 
بي خبـر از آن کـه روزي مـردم بـه وسـیلۀ پرنده هایـي آهنین 
بـه سـوی حـج پـرواز می نماینـد. پرسـش ایـن اسـت کـه 
اگـر تجلیـل از نـوروز این قـدر حـرام می بـود، چـرا فتوایي 
درج  فقهي شـان  ضخیـم  دایرۀ المعارف هـاي  در  آن هـا  از 
نیسـت؟ اگـر گفتـه شـود کـه آن هایـي کـه معتقـد بـه جایز 
بـودن ایـن مناسـبت انـد، آن ها نیـز در این زمینـه فتوایي در 
دسـت ندارنـد، در پاسـخ خواهیـم گفـت که در اصـول فقه 
و بـر مبنـاي تمامـي مذاهـب اسـامي، "االصـل في االشـیاء 
االباحـۀ." یعنـي: اصـل در اشـیا، جایز بـودن آن هاسـت؛ از 
همیـن لحـاظ ابـرازِ دلیـل، وظیفـۀ کسي سـت که اعتقـاد به 

حرمـت چیزی داشـته باشـد، نـه به جـواز آن.

نكتة نهم:
امـا این که چـرا خواجه ابوحفـص کبیر، اهـدای تخم مرغ به 
مشـرکان را مسـاوی به شـرک دانسـته، علت دیگری داشـته 
اسـت؛ علتـي کـه بیشـتر به تخم مـرغ رابطه داشـته اسـت تا 
بـه نـوروز. بـه ایـن مفهـوم کـه هدیـه دادن تخم مرغ ریشـه 
در باورهـاي بت پرسـتانه دارد کـه از هزاران سـال بدین سـو 
رواج داشـته اسـت. در پندارهای دینی فینیقي هـا، یوناني ها، 
مصري هـا و هندي هـا، رابطه یـي میـان خـدا و آفرینـش و 
تخم مـرغ موجـود بـوده اسـت. به عبـارت دیگـر: آن ها خدا 
را در تخم مـرغ می دیدنـد. یکـي از ایـن پندارهـا ایـن بـود 
کـه شـب آبسـتن شـد و از او تخمـي بـه دنیـا آمـد و همان 
تخـم، هسـتۀ نظـام آفرینش قـرار گرفت. مصري هـای قدیم 
تخم مـرغ را رنـگ نمـوده و تقدیـم خدایان شـان می نمودند. 
یکـي از نظریـات بسـیار رایـج در میـان مصري هـای عصـر 
فرعونـي، ایـن بـود که خـداي آفتـاب از دل نخسـتین تخم 

در جهـان بیـرون شـد و سـپس به آسـمان عـروج نمود. 
از دوره هـاي بسـیار پیـش تـا عصـر ابوحفـص کبیـر و تـا 
امـروز، هم زمـان با جشـن نـوروز، دو مناسـبت دینـی دیگر 
تجلیـل می شـود کـه یکـی مربوط به مسـیحی ها می شـود و 
دیگـرش بـه یهودي هـا تعلـق دارد. مسـیحی ها عیـد خـود 
را "عیدالفصـح" مي نامنـد کـه در غـرب بـه نـام "ایسـتر" 
شـهرت یافته اسـت. مسـیحی ها را باور بر این اسـت که در 
ایـن روز عیسـی علیه السـام از گـور برخاسـت و از همین 
لحـاظ، آن را "عیـد قیامـت" نیـز خوانند. هم زمـان با همین 
مناسـبت، یهودي هـا عیـد دیگـري دارند که آن را "پسـاک" 
خواننـد. یهودي هـا معتقـد انـد کـه در ایـن روز خداونـد 
قبیلـۀ "بنـي اسـراییل" را  از دسـت مصري هـا نجـات داد. 
یکـي از آداب و رسـوم ایـن جشـن در میـان پیـروان هـر 
دو دیـن، رنـگ کـردن تخم مـرغ و اهـداي آن بـه هم دیگـر 
اسـت که مفهومـي نمادین داشـته و همین امـروز در تمامي 
جوامع مسـیحی و یهودي رایج اسـت. نویسـندۀ این سـطور 
معتقـد اسـت کـه سـخن ابوحفـص و فتـواي او در زمینـۀ 
همیـن اعتقـاد دینـي به تخـم و آداب و رسـوم ایـن دو عید 
بیـان شـده اسـت. عامـه محمـد اقبال الهـوري در رسـالۀ 
گران سـنگ "احیـاي فکـر دینـي در اسـام" می نویسـد کـه 
امـام ابوحنیفـه آمد و فقه رأي و درایت را اسـاس گذاشـت 
تـا بـرای مـا بفهماند که هنگام مطالعۀ سـخن خـدا و پیامبر، 
بایـد عقـل مـا نیـز حضور داشـته باشـد؛ ولـي "برخـي" از 
پیـروان آن امـام بزرگ آمدند تا سـخنان خـود آن امام را در 

غیـاب عقـل، مطالعـه نمایند. 
در پایـان، یـک نکتـۀ مهـم را نبایـد فرامـوش نمـود و آن 
این اسـت کـه پیروان ادیـان مختلفـي در امتداد تاریخ شـان، 
نـوروز را بـه خرافات آلوده سـاخته و با افسـانه و اسـطوره 
عجیـن سـاخته انـد. هـم زردشـتی ها ایـن کار را کـرده اند، 
هـم مسـیحي ها و هـم مسـلمانان، بي خبـر از این کـه نوروز 
بـه هیـچ دینی مربـوط نبوده و بـه هیچ مذهبي پیونـد ندارد. 
نـوروز را خداونـد در صبحـدم هسـتي آفریـد و تـا زمانـي 
کـه زمیـن بـه دور خورشـید مي چرخـد، نوروز هـم وجود 
خواهـد داشـت. انتخـاب نـوروز نـه به خاطـر تخت نشـیني 
یـک شـاه و پیـروزي شـاه دیگـري بوده اسـت؛ طـوری که 
دانشـمندان بزرگـي چـون ابوریحان  بیروني و فردوسـي نیز، 
بـدون هیچ سـند معتبر تاریخی، دربـارۀ نوروز افسـانه بافته 
انـد. جشـن نـوروز دسـت کم پنج هـزار سـال می شـود کـه 
بـر پایـۀ علـوم ریاضـي، دانـش فلـک و تجربـه و بـر مبناِي 
نیازهاي طبیعِي برخاسـته از اوضاع و شـرایط کشـاورزي و 
دامپـروری از سـوی ملـل مختلـف و تمدن هـاي گوناگـون 
تجلیـل می شـود. در شـرایطي کـه کشـور ما به سـر بـرده و 
مي بـرد، گروهـي آمدنـد و زخـم دیگـري بـر سـینۀ نـوروز 
مناسـبت  ایـن  سـاختن  سیاسـي  زخـم،  آن  و  گذاشـتند 
آن،  وجـودِي  فلسـفۀ  و  نـوروز  بـا  کـه  غیرسیاسي سـت 
سـازگاری ندارد. نوروز را باید از دسـت افسـانه و اسـطوره 

و خرافـه و سیاسـت و تحجـر نجـات داد.

یک نكتۀ مهم را نباید فراموش 
نمود و آن این است كه 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 كار را كرده اند، هم مسیحي ها 
و هم مسلمانان، بي خبر از این كه 

نوروز به هیچ دینی مربوط نبوده و 
به هیچ مذهبي پیوند ندارد. نوروز 

را خداوند در صبحدم هستي 
آفرید و تا زماني كه زمین به دور 

خورشید مي چرخد، نوروز هم وجود 
خواهد داشت

زمستـاِن انـديشـه
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روح اهلل بهزاد
ــه  ــد،  ب ــواد مخــدر می گوین مســووالن در وزارت م
دلیــل بلنــد رفتــن تولیــد مــواد مخــدر فــروش آن را 

ــد.  ــی می کنن قانون
ایــن وزارت در نظــر دارد تــا بربنیــاد کارشــیوۀ 
ــور را  ــدر در کش ــواد مخ ــروش م ــود، ف ــد خ جدی
ــه مســووالن بعــد از نهایــی  ــه گفت ــی ســازد. ب قانون
ــانی  ــر از نش ــی غی ــر کس ــیوه، اگ ــن کارش ــدن ای ش
رســمی ایــن وزارت دســت بــه فــروش مــواد بزنــد، 

ــد. ــد ش ــت خواه ــده و بازداش ــناخته ش ــرم ش مج
ســخنگوی ایــن وزارت کــه دیــروز در یــک نشســت 
خبــری در پیونــد بــه فعالیــت یک ســالۀ ایــن وزارت 
ــش ده  ــل افزای ــه دلی ــت ک ــرد، گف ــت می ک صحب
درصــدی مــواد مخــدر در کشــور، ناامنی و زیرفشــار 
قــرار گرفتــن کشــاورزان از ســوی مخالفــان مســلح 

بــرای کشــت ایــن بتــه اســت.
محمــد حنیــف دانشــیار، ســخنگوی وزارت مبــارزه 
ــواد  ــا م ــارزه ب ــت: "وزارت مب ــواد مخــدر گف ــا م ب
ــا براســاس کارشــیوۀ جدیــد  مخــدر در نظــر دارد ت
ــی  ــور را قانون ــدر در کش ــواد مخ ــروش م ــود، ف خ
ســازد. بربنیــاد طــرح جدیــد مــا، در نظــر اســت تــا 
ــاز خــود را از آدرس هــای  ــورد نی ــوادِ م ــادان، م معت

رســمی تهیــه کننــد."
ــیوۀ  ــاد کارش ــه بربنی ــرد ک ــد ک ــیار تأکی ــای دانش آق
جلوگیــری از اعتیــاد، وزارت مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر، برنامــه دارد تــا میکانیســم مشــخصی بــرای 
ــدر  ــواد مخ ــروش م ــان ف ــادان و هم چن ــت معت ثب
ــروش  ــا از ف ــد ت ــاد کن ــمی ایج ــورت رس ــه ص ب
مــواد مخــدردر جاهــای عمومــی و از ســوی ُخــرده 

ــود. ــری ش ــان جلوگی فروش
او اظهــار داشــت: "بــرای جلوگیــری از اعتیــاد، 
ــخص  ــم مش ــا میکانیس ــاختیم ت ــیوه یی را س کارش
ثبــت شــده داشــته باشــیم کــه معتــادان ثبــت 
شــود، بــا متخصصــان مشــوره شــود، روزانــه شــمار 
ــواد داده شــود  ــت گــردد و برای شــان م ــادان ثب معت
ــواد  ــی م ــط خرده فروش ــا و توس ــر پل ه ــا در زی ت
ــاد از آدرس غیــر  ــد. اگــر کــدام معت به دســت نیاورن

رســمی مــواد به دســت آورد، آدرس و معتــاد مجــرم 
ــی  ــی و قضای ــب عدل ــناخته شــده و تحــت تعقی ش

قــرار می گیرنــد".
ــن وزارت  ــه ای ــه این ک ــاره ب ــا اش ــف ب ــای حنی آق
ــی در راســتای  در ســال 1395 دســت آوردهای خوب
ــا مــواد مخــدر داشــته اســت،  ــارزه ب چگونه گــی مب
اظهــار داشــت: باتوجــه بــه این کــه در هفــت 
والیــت کشــور، کشــت مــواد مخــدر کاهــش 
داشــته، امــا 1۷ هکتــار زمیــن تحــت کشــت کوکنــار 
ــا را  ــت آوردهای م ــام دس ــس، تم ــت بادغی در والی

ــت. ــرار داده اس ــعاع ق ــت ش تح
ــان  ــدر، آن ــواد مخ ــخنگوی وزارت م ــۀ س ــه گفت ب
جمــع آوری  و  آگاهی دهــی  بــرای  را  برنامه یــی 
ــا  ــارزه ب ــی مب ــورد چگونه گ ــردم در م ــات م نظری
ــا  ــد ت مــواد مخــدر در سراســر کشــور انجــام داده ان
بــا توجــه بــه دیدگاه هــای مــردم، قانــون مبــارزه بــا 
ــل  ــن وزارت تعدی ــیوه های ای ــدر و کارش ــواد مخ م

شــود.
آقــای دانشــیار تصریــح کــرد کــه قانــون مبــارزه بــا 
مــواد مخــدر در حــال حاضــر تعدیــل شــده اســت 
ــت،  ــته داش ــه در گذش ــی ک ــد خاهای و ۷0 درص
اصــاح، از ســوی پارلمــان تصویــب و بــه زودی از 
ســوی رییس جمهــور نیــز توشــیح خواهــد شــد کــه 
بــا طــی مراحــل و نهایــی شــدن ایــن قانــون، کار بــه 

ــت. ــد رف ــش خواه ــر پی صــورت منظم ت
ــای دانشــیار دلیــل عمــدۀ افزایــش کشــت مــواد  آق
مخــدر در کشــور را ناامنــی و تحمیــل کشــت ایــن 
ــاورزان  ــاالی کش ــلح ب ــان مس ــوی مخالف ــه از س بت
عنــوان کــرد و بیــان داشــت: بــا وجــود تمــام 
چالش هــای موجــود، وزارت مبــارزه بــا مــواد مخدر 
در همــکاری بــا ارگان هــای محــل و ســایر نهادهــای 
ذیربــط، بــرای کاهــش تولیــد و کشــت مــواد مخــدر 

ــد. ــال می کن ــخصی را دنب ــدف مش اه
بــه بــاور ایــن مســووِل وزارت مــواد مخــدر، کاهــش 
کشــت کوکنــار، تولیــد، تقاضــا و صحت یابــی 
معتــادان، از عمده تریــن اهــداف ایــن وزارت در 

ــی رود. ــه شــمار م ــن راســتا ب ای

ســخنگوی وزارت مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــا 
ــواد مخــدر یــک مســأله  ــا م ــارزه ب ــان این کــه مب بی
ــی  ــد هم آهنگ ــه بای ــن زمین ــت و در ای ــی اس جهان
بین المللــی ایجــاد شــود، مســأله ترانزیــت بــا 
کشــورهای همســایه را یکــی دیگــر از عوامــل 
افزایــش مــواد مخــدر در افغانســتان عنــوان کــرد و 
گفــت: تــا زمانــی کــه کشــورهای منطقــه، راه هــای 
امنــی بــرای انتقــال مــواد مخــدر باشــند، هــر گونــه 

ــود. ــد ب ــاکام خواه ــده ن ــن پدی ــا ای ــارزه ب مب
دانشــیار عملــی شــدن قانــون منــع پول شــویی 
ــدر دارد، در  ــواد مخ ــا م ــتقیم ب ــاط مس ــه ارتب را ک
ــک  ــز ی ــا نی ــر کننده ه ــکرات و تخدی ــش مس کاه

ــرد. ــوان ک ــدی عن ــرورت ج ض

نقش نمادین وزارت مبارزه با مواد مخدر
مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  وزارت  ســخنگوی 
هم چنــان می گویــد کــه در ســال 1395، کشــت 
مــواد مخــدر در کشــور 10 درصــد افزایش داشــته و 
وزارت مبــارزه بــا مــواد مخــدر در ایــن زمینــه نقــش 

ــته اســت. ــن داش نمادی
ــن وزارت در  ــه ای ــرد ک ــد ک ــیار تأکی ــای دانش آق
ــار در ســال  ــزارع کشــت کوکن ــب م قســمت تخری
ــا،  ــل ناامنی ه ــه دلی ــته و ب ــتاوردی نداش 1395، دس
کوکنــار  کشــت  مــزارع  از  تخریبــی  هیچ گونــه 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ص
ــود در  ــت موج ــه وضعی ــه ب ــا توج ــت: "ب او گف
ده  افزایــش  روزافــزون،  ناامنی هــای  و  کشــور 
درصــدی مــواد مخــدر رقــم باالیــی نیســت، امــا بــا 
در نظــر داشــت مصــارف هنگفــت و در عیــن حــال 
ــواد  ــد م ــت و تولی ــادان، کش ــام معت ــن ارق باالرفت
ــر  ــه نظ ــر ب ــال اخی ــد س ــی چن ــژه ط ــدر به وی مخ
ــن بیــش در  ــن وزارت نقــش نمادی ــه ای می رســد ک

ــت." ــته اس ــه نداش ــن زمین ای
ســخنگوی وزارت مبــارزه بــا مــواد مخــدر تصریــح 
ــۀ  ــن وزارت »برنام ــرو، ای ــال پیش ــه در س ــرد ک ک
جامــع« بــرای تخریــب مــزارع کوکنــار روی دســت 
را  الزم  آماده گی هــای  قســمت  ایــن  در  و  دارد 

گرفته انــد.
ــات  ــار در والی ــزارع کوکن ــب م ــه او: تخری ــه گفت ب
ــد.  ــد ش ــاز خواه ــل آغ ــاه حم ــیر از اول م گرم س
ــادان  ــداوی معت ــای ت ــا کمپ ه ــاری م ــال ج در س
ــن  ــه ای ــم ک ــاد کرده ای ــت ایج ــن والی را در چندی
ــر را دارد. ــزار نف ــش از 8 ه ــش بی ــا گنجای کمپ ه
ــه افغانســتان از جمــع کشــورهای  ــی اســت ک گفتن
ــدر و  ــواد مخ ــترین م ــه بیش ــی رود ک ــمار م ــه ش ب
ــال  ــود. در ح ــد می ش ــت و تولی ــار در آن کش کوکن
حاضــر، براســاس آمــار وزارت صحــت عامــۀ 
کشــور، 3 میلیــون تــن در سراســر کشــور معتــاد بــه 

ــتند. ــواد مخــدر هس م
ــت  ــای هنگف ــر و هزینه ه ــارزه پیگی ــود مب ــا وج ب
در  مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  زمینــۀ  در  مالــی 
افغانســتان طــی چنــد ســال گذشــته، امــا هنــوز هــم 
ــدۀ  ــن پدی ــد ای ــاق و تولی ــه قاچ ــود ک ــده می ش دی

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای ــوم ده درص ش
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 د افغانســتان د انتخاباتــو خپلــواک کمېســيون وايــي، 
احتــال شــته چــې د ولــي جرګــې او د ولســواليو 
شــوراګانو انتخابــات پــه ١٣٩٦ ملريــز کال کــې ونــه يش.

ــې  ــدو د نېټ ــو د تــررسه کې ــي، د انتخابات ــاد کمېســیون واي ی
ــو  ــه دغــو انتخابات ــړىل دى چــې پ ــورې ت ــه دې پ اعــان پ

ــږي. ــوژۍ کار اخيســتل کې ــه کومــې ټکنال ــه ل کــې ب
د انتخاباتــو خپلــواک کمېســيون وايــي، د ولــي جرګــې او 
ولســواليو شــوراګانو پــه ټاکنــو کــې د ټکنالــوژۍ د کارونــې 

د څرنګــوايل پــه بــاب تخنيکــي څېړنــې روانــې دي.
ــو  ــه راتلونک ــدف پ ــې ه ــوژۍ د کارون ــې ټکنال د پرمختلل
ــوي دي. ــودل ش ــول ښ ــي ک ــفافيت يقين ــې د ش ــو ک ټاکن

د انتخاباتــو خپلــواک کمېســيون د داراالنشــاء رئيــس امــام 
ــه وويــل، کــه د  ــو ت ــره شــپه ازادي راډي محمــد ورميــاچ تې
ټکنالــوژۍ د کارونــې پــه بــاب تخنيکــي څېړنــې ژر بشــپړې 
نــه يش، وررسه بــه انتخابــات هــم پــه روان ٢٠١٧ ميــادي 

کال کــې ونــه يش.
نومــوړي زیاتــه کــړه: "کــه چېــرې مــو تخنيکــي ټيــم خپلــه 
مطالعــه ژر پــای تــه ورســوي او دولــت د اړتيــا وړ بودجــه 
د »ټاکنــو« کمېســيون تــه ورکــړي امــکان لــري چــې دغــه 
ــه د  ــړو، بل ــررسه ک ــې ت ــادي کال ک ــه روان مي ــې پ ټاکن
ــه يش، امــکان  ــر ن ــات براب امنيــت مســئله ده، کــه دا امکان
نــه لــري چــې پــه روان ميــادي کال کــې دا ټاکنــې وکــړاى 

شــو."
د انتخاباتــو خپلــواک کمېســيون تــر اوســه د ولــي جرګــې 
ــه ده  ــًا ن ــه رس ــه نېټ ــو دقيق ــوراګانو د ټاکن ــواليو ش او ولس
اعــان کــړې، خــو د دغــه کمېســيون د داراالنشــاء رئيــس 
وايــي، پــر دې بحــث روان دى چــې دغــه ټاکنــې پــه 

ــې ويش. ــي ک ــي من راتلونک
ــاره د  ــو لپ ــتان د انتخابات ــې د افغانس ــال ک ــدې ح ــه هم پ
مــدين ټولنــې شــبکه يــا اکســن وايــي، لــه مخکــې داســې 
نښــې نښــانې وې چــې د ولــي جرګــې او ولســواليو 
شــوراګانو ټاکنــې پــه راتلونکــي ملريــز کال کــې ونــه يش.

د دې شــبکې رئيــس جانــداد ســپن غــر پــه دې بــاب ازادي 
راډيــو تــه وویــل: "لکــه څنګــه چــې مــوږ مــدين ټولنــو او 
څارونکــو ادارو پېشــبيني کــړې وه او نښــې هــم موجــودې 
ــم  ــت ه ــڅ روان وو، حکوم ــر پ ــات ډې ــه اصاح وې، لک
اصاحاتــو تــه لکــه څنګــه چــې مــوږ متــه درلــوده ســيايس 
ــره  ــو، دا ډې ــراب ش ــت خ ــي وضعي ــودله؛ امنيت ــه ښ اراده ن
څرګنــده وه چــې کمېســيون نــه يش کــوالى راتلونکــى کال 

دغــه انتخابــات وکــړي."
ــد د  ــات باي ــې انتخاب ــي جرګ ــې، د ول ــه مخ ــون ل د قان
١٣٩۴ کال پــه پــريل کــې شــوي واى، خــو دغــه ټاکنــې 
وځنډېــدې او حکومــت د ولــي جرګــې لــه غړیو غوښــتنه 

وکــړه چــې خپــل کار تــه ادامــه ورکــړي.
ځينــې وکيــان او متخصصــان د ولــي جرګــې د کار دوام 

لــه اســايس قانــون رسه پــه ټکــر کــې ګڼــي.
څــو مياشــتې مخکــې د انتخاباتــو او د انتخابايت شــکايتونو 
ــه  ــه توګ ــرانو پ ــرې د کمېش ــوې څې ــاره ن ــيونونو لپ کمېس
وټــاکل شــوې؛ دغــه اقــدام د افغانســتان پــه انتخابــايت نظام 

کــې د اصاحاتــو يــوه هڅــه ګڼــل کېــږي.
ــم  ــي ه ــتونزې او ناامن ــايل س ــدې م ــه وړان ــو پ د انتخابات

ــوي دي. ــل ش ــه ګڼ ــوى چلينجون ل

وزارت مبارزه به مواد مخدر:

فروش مواد مخـدر قانونی مـی شود

معتادین در زیر پل سوخته 

وریماچ:
 انتخابات ښايي 

په راتلونکي کال کې هم ونيش 

بازسازی پروژه های شوروی...
ــتان  ــت افغانس ــرای دول ــی را ب ــی تازه ی  و فرصت های

پیشــنهاد کنــد. 
حکمــت  کــه  اســت  گفتــه  زاخــارووا  ماریــا 
ــۀ  ــی زمین ــرمایه گذاران روس ــرای س ــد ب ــتان بای افغانس
ســرمایه گذاری را مســاعد نمایــد تــا شــرایط بازســازی 
پروژه هایــی کــه توســط روســیه در افغانســتان ســاخته 

ــردد. ــاعد گ ــز مس ــود نی ــده ب ش
هــم  را  ایــن  روســیه  وزارت خارجــۀ  ســخنگوی 
گفته اســت کــه کوشــش هایی از ســوی ســرمایه گذاران 
ــوروی  ــای ش ــازی پروژه ه ــدف بازس ــه ه ــیه ب روس
ــع  ــه موان ــا ب ــه ام پیشــین در افغانســتان صــورت گرفت

رو بــه رو شده اســت.
ــن  ــۀ مشــخص از ای ــه گون ــاووا ب ــم زاخ ــد خان هرچن

ــت  ــه از درخواس ــت ک ــا گفته اس ــرده ام ــام نب ــع ن موان
ــا  ــن پروژه ه ــارۀ ای ــاخت دوب ــر س ــی ب ــتان مبن افغانس
توســط روســیه، اســتقبال می کننــد و آن را فصــل 
جدیــدی در روابــط کابــل و مســکو عنــوان کرده اســت.
ایــن در حالی ســت کــه اخیــراً گفتــه شــد گفتــه 
شــد ســفارت افغانســتان در مســکو، از آن کشــور 
خواسته اســت تــا پروژه هــای شــوروی پیشــین در 

افغانســتان را بازســازی نمایــد.
در  پیشــین  شــوروی  توســط  زیــادی  پروژه هــای 
ــه  ــده اند ک ــاخته ش ــتان س ــف افغانس ــای مختل بخش ه
ــد. ــروژه می رس ــه 1۲۴ پ ــمار آن ب ــود ش ــه می ش گفت
تونــل ســالنگ، ســاختمان های ســیلوی کابــل و بغــان، 
دانشــگاه پولــی تکنیــک، کارخانــۀ موترســازی جنگلک 
و نیــروگاه بــرق شــهر پلخمــری از پروژه هــای بزرگــی 
هســتند کــه توســط شــوروی پیشــین ســاخته شــده اند.

۱۸۳هـزار افغـانستانی... 
 آنان را آلمان دریافت کرده است.

شــهروندان ســوریه کــه بــر اســاس روال قانونــی 
ــود را  ــی خ ــت پناهندگ ــار درخواس ــرای اول ب ب
ارایــه داده انــد، بــا 33۴هــزار درخواســت در ردۀ 

اول قــرار دارنــد.
متقاضــی  عراقی هــای  بــرای  رقــم  ایــن 
ــوم  ــه در ردۀ س ــوده ک ــزار ب ــی 1۲۷ه پناهنده گ

قــرار دارنــد.
ــه  ــت ک ــده اس ــا آم ــه اروپ ــزارش اتحادی در گ
ــون  ــش از 1.1میلی ــورد بی ــال ۲01۶، در م در س
پرونــده تصمیم گیــری صــورت گرفتــه کــه تنهــا 
ــده  ــت داده ش ــخ مثب ــد از آن پاس ــه ۶1 درص ب

ــت. اس
از ایــن جملــه، بیــش از 5۷ درصــد از ایــن 
ــت.  ــه اس ــام یافت ــان انج ــا در آلم تصمیم گیری ه
ــال  ــر س ــتان در اکتب ــان و افغانس ــای آلم دولت ه
برگردانــدن  بــرای  را  توافق نامه یــی  گذشــته 

پناه جویــان رد شــده امضــاء کردنــد.
از آن زمــان، آلمــان ماهــی یــک هواپیمــا بــه کابل 
می فرســتد کــه مســافران آن اکثــرا مردهــای 

مجــرد هســتند.
در یــک ســال گذشــته، آلمــان 80 هــزار پناه جــو 
را بــه کشورشــان برگردانــد. پیش بینــی شــده 
کــه ایــن رقــم در ســال جــاری میــادی افزایــش 

یابــد.
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ــا تحریم هــای  ــکا خواســت ت ــا و امری ــور خارجــۀ آلمــان از اروپ ــر ام وزی
وضــع شــده علیــه روســیه را تــا زمانــی حفــظ کننــد کــه پیشــرفت خوبــی 

در اجــرای مفــاد پیمــان مینســک حاصــل شــود.
زیگمــار گابریــل، وزیــر خارجــۀ آلمــان در ســخنانی تأکیــد کــرد: اروپــا و 
ــه  ــد ک ــظ کنن ــی حف ــا زمان ــد تحریم هــای روســیه را ت ــاالت متحــده بای ای
ــل  ــک ۲015 حاص ــای مینس ــرای پیمان ه ــی در اج ــل توجه ــرفت قاب پیش

شــود.
ــن  ــرق ای ــتقال طلبان ش ــن و اس ــی اوکرای ــای دولت ــن نیروه ــا بی تنش ه
کشــور بــار دیگــر بــاال گرفتــه اســت. گابریــل در ادامــه افــزود: ایــن مهــم 
اســت کــه اروپــا و امریــکا یــک جبهــۀ واحــد و متحــد را نشــان دهنــد و بــه 
ــی کــه در اجــرای  ــا زمان ــد باشــند، آن هــم ت ــه روســیه پایبن تحریم هــا علی

توافقــات مینســک پیشــرفت حاصــل شــود.
وزیــر خارجــۀ آلمــان تصریــح کــرد: تاکنــون امریــکا از ایــن تفاهــم مشــترک 

حمایــت کــرده و امیــدوارم بــه ایــن مســیر ادامــه دهــد.
ــا  ــتین بار ب ــرای نخس ــه ب ــان روز جمع ــم آلم ــدر اعظ ــرکل، ص ــگا م آن
ــای  ــپ از تاش ه ــت، ترام ــرده اس ــو ک ــدار و گفتگ ــپ دی ــد ترام دونال
ــن  ــرق اوکرای ــالمت آمیز در ش ــکار مس ــن راه ــرای یافت ــان ب فرانســه و آلم

ــت. ــرده اس ــتقبال ک اس
ــی را  ــای اوکراین ــکو مقام ه ــا مس ــط ب ــود رواب ــرای بهب ــپ ب ــل ترام تمای

ــت. ــرده اس ــران ک ــیه نگ ــای روس ــی تحریم ه ــو احتمال ــه لغ ــبت ب نس
ســه ســال پــس از اقــدام مســکو در الحــاق شــبه جزیرۀ کریمــه بــه خــاک 
ــتقال طلبان در  ــن و اس ــی اوکرای ــای دولت ــن نیروه ــری بی ــود و درگی خ
ــال ۲015  ــرف از س ــن دو ط ــس بی ــۀ آتش ب ــور، توافق نام ــن کش ــرق ای ش
تاکنــون، بارهــا نقــض شــده و در ایــن مــدت هــزاران نفــر کشــته شــده اند.
از ابتــدای امســال تاکنــون نیــز حداقــل ۲0 نفــر در ایــن درگیری هــا کشــته 
ــام  ــل اع ــازمان مل ــا را س ــن آماره ــده اند. ای ــی ش ــر زخم ــر دیگ و 91 نف

کــرده اســت.

ــر ســر  ــا ب ــۀ اروپ ــا اتحادی ــق توافقــش ب ــرای تعلی ــره ب ــد انق ــی تهدی در پ
پناهجویــان، ســخنگوی کمیســیون اروپــا اعــام کــرد، اتحادیــۀ اروپــا انتظــار 
ــه  ــان ادام ــدن پناهجوی ــق و بازگردان ــن تواف ــه اجــرای ای ــه ب دارد کــه ترکی

دهــد.
ــگاران  ــا در جمــع خبرن ــس شــیناس، ســخنگوی کمیســیون اروپ مارگاریتی
اعــام کــرد: مــا هنــوز متعهــد بــه اجــرای بیانیــۀ مشــترک ترکیه-اتحادیــۀ 
اروپــا هســتیم. ایــن توافــق براســاس اعتمــاد دو طرفــه بــوده و مــا انتظــار 

ــد. ــرا کنن ــود را اج ــدات خ ــا تعه ــه طرف ه ــه هم ــم ک داری
ایــن در حالــی اســت کــه پــس از افزایــش تنش هــا میــان برخــی کشــورهای 
اروپایــی بــا انقــره در پــی لغــو برخــی گردهمایی هــای انتخاباتــی مقامــات 
ــۀ  ــور خارج ــر ام ــو، وزی ــود چــاووش اوغل ــن کشــورها، مول ــه در ای ترکی
ــر  ــر س ــا ب ــۀ اروپ ــا اتحادی ــورش ب ــق کش ــو تواف ــه لغ ــد ب ــه تهدی ترکی

ــان کــرد. پناهجوی
ــن  ــم ای ــا می توانی ــت: م ــی گف ــبکۀ تلویزیون ــک ش ــا ی ــو ب او در گفت وگ
ــم  ــم بگویی ــا می توانی ــم. م ــه متوقــف کنی ــه صــورت یــک جانب توافــق را ب

ــق اجــرا نمی شــود. ــن تواف ــر ای ــه دیگ ک

ــن  ــژه در ای ــی وی ــا دادگاه هــای نظام ــرای احی احــزاب سیاســی پاکســتان ب
کشــور بــه مــدت دو ســال بــه منظــور محاکمــۀ عناصــر شــبه نظامی ســطح 

بــاال توافــق کردنــد.
ایــن تصمیــم در پــی افزایــش چشــم گیر حمــات تروریســتی در پاکســتان 
اتخــاذ شــده اســت. احــزاب پاکســتانی ایــن توافــق را بعــد از یــک نشســت 
ــه ریاســت  ــان دولــت و سیاســت مداران اپوزیســیون ب ــی می مفصــل رأی زن

ســردار عیــاض صــادق، رئیــس پارلمــان پاکســتان بــه دســت آوردنــد.
صــادق بعــد از ایــن مذاکــرات بــه خبرنــگاران گفــت: مــا توافــق کردیــم تــا 
دادگاه هــای نظامــی را بــرای مــدت دو ســال مجــدداً برقــرار کنیــم، چراکــه 

ایــن یــک مســألۀ حایــز اهمیــت ملــی اســت.
او تأکیــد کــرد کــه قانــون اساســی پاکســتان بــه منظــور اجــرای دادگاه هــای 

ــی اصــاح می شــود. نظام
ــن  ــده گان در ای ــرکت کنن ــه از ش ــتان ک ــی پاکس ــر دارای ــحاق دار، وزی اس
مذاکــرات بــود، گفــت، تصمیــم بــرای احیــا دادگاه هــای نظامــی بــا توجــه 
بــه ایــن حقیقــت کــه کشــور مــا درگیــر جنگــی علیــه تروریســم بــوده، از 

اتخــاذ شــده اســت.
ــی زرداری،  ــف عل ــا آص ــق ب ــتان« متعل ــردم پاکس ــیون »م ــزب اپوزیس ح
رییس جمهــوری ســابق ایــن کشــور نیــز بــا وجــود مخالفتــی کــه بــا ایــن 
دادگاه هــا داشــت بعــد از پذیرفتــه شــدن برخــی پیشــنهادهایش از احیــا ایــن 

دادگاه هــا حمایــت کــرد.

ــخ  ــارۀ تاری ــن دوب ــورد تعی ــوز در م ــال تاهن ــی فوتب ــیون بین الملل فدراس
ــت. ــه اس ــم نگرفت ــتان تصمی ــال افغانس ــیون فوتب ــات فدراس انتخاب

ــو  ــس از آن لغ ــور پ ــال کش ــیون فوتب ــات فدراس ــدۀ انتخاب ــخ تعین ش تاری
ــا مســاعد« اعــام  ــات »ن ــرای برگــزاری انتخاب ــا شــرایط را ب ــه فیف شــد ک

کــرد.
کرام الدیــن کریــم، رییــس فعلــی فدراســیون فوتبــال افغانســتان بــه صــدای 
ــه  ــه شــد ک ــس از آن گرفت ــا پ ــم فیف ــن تصمی ــه ای ــه اســت ک ــکا گفت امری
یکتــن از افــرادی کــه خواهــان گرفتــن فــورم کاندیدای ریاســت فدراســیون 
فوتبــال افغانســتان بــود، همــراه بــا تعــدادی از وکای پارلمــان و محافظــان 

آنــان بــه فدراســیون فوتبــال حضــور یافــت.
فیفــا، هرگونــه مداخلــۀ نهــاد ســومی را در انتخابــات فدراســیون های 
فوتبــال کشــورها در مغایــرت بــا قوانیــن آن نهــاد دانســته و مانــع برگــزاری 

ــردد. ــرایط می گ ــو ش ــات در همچ انتخاب
ــتان  ــال افغانس ــی فوتب ــم مل ــون تی ــن اکن ــه همی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
غــرض شــرکت در رقابت هــای راهیابــی بــه جــام ملت هــای آســیا، 

مصــروف تمریــن در کمــپ دوحــۀ قطــر می باشــد.
ــه  ــیا را ب ــای آس ــام ملت ه ــه ج ــی ب ــت راهیاب ــتین رقاب ــتان نخس افغانس

ــد داد. ــام خواه ــام انج ــا ویتن ــارچ ب ــخ ۲8 م تاری
ایــن در حالــی اســت کــه از زمــان برگــزاری انتخابــات ریاســت فدراســیون 
فوتبــال کشــور چنــد مــاه می گــذرد و براســاس قانــوِن فیفــا، تــا بــه حــال 

ــد. ــزار می ش ــات برگ ــد انتخاب می بای

ــال  ــۀ فوتب ــارۀ لطــف اتحادی ــه شــایبه هایی کــه درب ســرمربی رئال مادریــد ب
ــل  ــان تر در مراح ــۀ آس ــتن قرع ــرای داش ــانی ها ب ــق کهکش ــا در ح اروپ

ــا وجــود داشــته اســت، پاســخ داد. ــان اروپ حذفــی لیــگ قهرمان
ــال  ــه فین ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــته، رئال مادری ــال گذش ــاف س ــال برخ امس
ــۀ  ــه در مرحل ــش رو دارد، چراک ــختی پی ــیر س ــا، مس ــان اروپ ــگ قهرمان لی
ــخ  ــرن مونی ــد بای ــختی مانن ــف سرس ــا حری ــد ب ــی بای ــارم نهای ــک چه ی
روبــه رو شــود. ایــن در حالــی بــود کــه پیــش از انجــام مراســم قرعه کشــی، 
ــوان  ــه عن ــا لسترســیتی ب ــد ب ــه رو شــدن رئال مادری ــال روب برخــی از احتم
ــار  ــد و ب ــت می کردن ــه صحب ــن مرحل ــر در ای ــف حاض ــان ترین حری آس
ــتفاده از  ــا اس ــانی ها ب ــا و کهکش ــان یوف ــی می ــی احتمال ــث تبان ــر بح دیگ
ــرح  ــۀ دلخــواه مط ــایی قرع ــرای شناس ــاوت ب ــای متف ــا دماه ــی ب گوی های
شــد کــه زین الدیــن زیــدان، ســرمربی رئــال آن را مضحــک توصیــف کــرد.
زیــزو کــه در مرحلــۀ یــک چهــارم نهایــی لیــگ قهرمانــان اروپــا بایــد برابــر 
ــه عنــوان دســتیارش  ــو آنچلوتــی -کســی کــه ب اســتاد پیشــین خــود، کارل
دو فصــل در رئال مادریــد کار کــرد- قــرار بگیــرد، اظهــار داشــت: خنــده ام 
می گیــرد وقتــی مــردم دربــارۀ گوی هــای گــرم صحبــت می کننــد. 
ــانی  ــازی آس ــخ ب ــرن مونی ــا بای ــازی ب ــت. ب ــده اس ــام ش ــی انج قرعه کش
نخواهــد بــود، چــون آنــان تیــم بســیار خــوب و سرســخت هســتند. اگرچــه 
ــا از  ــم بایرنی ه ــا فکــر نمی کن ــت نکــرده ام، ام ــو صحب ــا کارل ــوز ب ــن هن م
مــا بترســند و ایــن موضــوع در مــورد مــا هــم صــدق می کنــد. بــدون شــک 

ایــن یــک بــازی بســیار خــوب خواهــد بــود.
زیــدان گفــت: مــن از کارلــو چیزهــای زیــادی یــاد گرفتــه ام. او آدم خوبــی 
اســت و همــۀ مــا می دانیــم کــه این جــا چــه کارهایــی انجــام داد. بــه نظــر 
مــن، شــانس دو تیــم بــرای صعــود 50-50 اســت. بــازی خاصــی خواهــد 
ــر  ــن مســابقه یی ه ــی می شناســیم و در چنی ــه خوب ــا یکدیگــر را ب ــود. م ب
اتفاقــی ممکــن اســت رخ دهــد. قرعــه مهــم نیســت. چیــزی کــه اهمیــت 

دارد رویکــرد دو تیــم بــرای ایــن بــازی اســت.

وزیر خارجۀ آلمان:

اروپا و امریکا باید 
تحریم های روسیه را حفظ کنند

اروپا:

ترکیه به اجرای توافق 
بر سر پناهجویان متعهد باشد

دادگاه های نظامی 
در پاکستان مجددًا احیا می شوند

سرنوشت انتخابات فدراسیون 
فوتبال افغانستان روشن نیست

واکنش زیدان به شایبۀ تبانی 
رئال مادرید و یوفا

كمال الدین حامد

"به پیشوازِ بهار "
1- سال نو می آید. دوران زمان را قراردادهای نو و کهنه 
از حلقه های یک  مرکب  تاریخ  ورنه چرخۀ  می شمارد، 
در فصل  بهار  تعامل رویش و سبزشدن  می باشد.  به هم  متصل  زنجیر 

ویژه، آغازش یک روز نو و »نوروز« شناخته می شود.
۲- »نوروز« از قالب یک شکل خاص با شرایط خاص فراتر رفته است 
و حضور متفاوت آن در جوامع متفاوت، این پیام را دارد که در مطالعۀ 
»نوروز« باید به سوی گوهر اصلی آن )که همان فصل رویش و نمو( 

است، ره گشود و در گرو شکلیات آن باقی نماند.
3- به بهار باید به عنوان »کتاب مشهود« دید تا کلیدی باشد برای رهایی 

از اسارت »بی سوادی« اندیشه و کرختی »زمستان« تفکر.
را.  هستی  کتاب  است  نو  »مطالعه«  بلکه  نیست،  نو  روز  »نوروز«   -۴
داشته  »نوروز«  نمی توانند  اصًا  که  زیادی اند  کسانی  این صورت،  به 
باشند، چون »نمی توانند« از »نو« به این تحول نگاه کنند و در نتیجه، 

نمی خواهند از »زمستان« یکسان اندیشی بیرون شوند.
به  را  مجسم«  »حیات  از  منظره یی  و  می شگافد  را  زمین  دل  5-بهار 
یک  حیات  سال های  بر  دیگر  سال  یک  منظره  این  می گزارد.  نمایش 
و  است  تعامل  یک  تکرار  زمین  خود  برای  ولی  می کند.  عاوه  فرد 
روزها تکرار همان حرکت وضعی زمین. بدین ملحوظ، تا ما »روزنو« 
نو  نه،  بوده؛  که  است  همان  زمان  و  زمین  باشیم،  نداشته  »نوروز«  و 
می شوند و نه، کهنه بوده اند. معیار این القاب )نو و کهنه( نحوۀ تعامل 

ما می باشد.
۶- »نوروز« با نو شدن های خویش، هرسال دری را به روی 3۶00 روز 
دیگر زنده گی ما می گشاید تا برای ما روزهای متفاوتی باشد با اندیشۀ 

متفاوت و تا کار متفاوت.
۷- اگر ما چون بهار به خود اخاق بهاری ندهیم و به سوی هم نوعان 
خود »بهارانه« نگاه نکنیم، چیزی از قیمت بهار و »روزنو« کم نمی شود، 
بلکه ما در زندان جزم اندیشی خود گیر می مانیم و نوع تفکر ما مایۀ ننگ 

نسل های بعدی ما خواهد بود.
8- پروردگار، باران بهار را »آیت« خود گفته، دامن سبز زمین را »بینه« 
شمرده، تغییر رنگ زمین را »نشانه« فرموده، سیر و سفر را »دستور« داده 

و زمین و زمان را »دلیل« پرستش خویش معرفی کرده است.
این همه تأکید چرا؟

است،  انسان  اندیشۀ  بی درمان  درد  فکر،  در  خمود  و  جمود  چون 
بهارستیزی حماقت العاج ذهن او، سطحی اندیشی و تک بعدی نگری، 
مرگ عقل انسانی، جزمی پنداری و کرختی، زندان روح او و تکفیرگری 

و یک جانبه انگاری آخرین میخ تابوت تعقل انسان می باشد.
9- نوروز می آید تا احساس روزنو برایت بدهد. برای کسانی که فاقد 
این احساس اند، چیزی داده نمی تواند، چون »روز نو« پیش از این که 
واقعًا یک »روز نو« باشد، می خواهد تو »ذهنیت نوی« داشته باشی، ورنه 
این بهار و این بیداری برای سنگ و چوب که تأثیری نمی کند و برای 

زنده جان های دیگر مفهومی ندارد، اما تو انسان استی.
بر  برکتی  تا  و  ماندیم   زنده  این جا  تا  که  مبارک!  شما  نو  سال   -10
پیشواز سال  به  که  این شما هستید  بیفزاییم.  تعامل خویش  اندیشه و 
دفع  تکفیر،  وحشت،  خشونت،  تفرقه،  کینه،  تعصب،  چنبره های  نو؛ 
این  را پس می زنید که  انتقام  و  هم دیگر، ظلم، اجحاف حق، دشمنی 
است »برکت« و امیدواریم سال ما، بهار ما، روز نو ما و آغاز فصل ما 
پنجرۀ به سوی بیداری، هوشیاری، هم دگرپذیری و برادری باز کند تا 
این »برکات« را به دست آریم. ورنه با دگم اندیشی و تکفیرگری، نه سال 
نوی خواهیم داشت و نه نوروزی؛ چون »سال نو« اندیشه و تفکر »نو« 

می خواهد .
نوروزتان پیروز باد و هر روزتان نوروز باد .

اصغر اشراق

ــد  ــب باش ــه طال ــت، چ ــن اس ــن، هراس افگ هراس افگ
چــه اللــی!

چنــدی پیــش فیرهــای خودســرانه و راه بنــدی در شــهر 
ــل  ــهروندان کاب ــان ش ــراس در می ــت و ه ــث وحش ــل باع ــو کاب ن
ــوط  ــرانه مرب ــای خودس ــن فیره ــد ای ــده ش ــرانجام فهمی ــد. س گردی
بــه افــراد قومنــدان گارنیزیــون کابــل بــه خاطــر محفــل نامــزدی یــا 
دامــادی پســرش بــوده اســت. دیشــب نیــز فیرهــای پــی هــم آن هــم 
در نیمــۀ شــب باعــث هــراس و وحشــت در مربوطــات کارتــۀ ســه 
و چــار گردیــد. فیرهــای خودســرانه یی کــه مربــوط بــه افــراد اللــی 
ــوده اســت.  ــاب ب ــن جن ــد ای ــدن فرزن ــا آم ــه دنی ــرای ب ــدزی ب حمی
وقتــی می بینــی یــک قومنــدان نهــاد مهــم نظامــی و یــا یــک وکیــل 
ــران  ــهروندی دیگ ــوق ش ــه حق ــه ب ــد ک ــوز نمی فهم ــا هن ــس ت مجل
ــرد.  ــی ب ــه پ ــق فاجع ــه عم ــد ب ــا بای ــذارد! از همین ج ــرام گ احت
ــان  ــد از ســوی طالب ــی نمی کن هراس افکــن، هراس افکــن اســت، فرق
و داعــش باشــد و یــا ایــن افــراد کــه در زیــر چتــر دولــت متعهــد بــه 
دموکراســی و حقــوق شــهروندی، باعــث ایجــاد هــراس میــان مــردم 
ــد و  ــت ب ــا وق ــه ذات آدم ه ــت ک ــوان گف ــع می ت ــوند. در واق می ش
ــل و  ــدان، وکی ــد قمن ــی مانن ــا عنوان های ــان ب ــار آن شــرور باشــد رفت
ــای  ــراد، راه ه ــوع اف ــن ن ــه ای ــد. این ک ــی نمی کن ــس هــم فرق ــا ریی ی
ــی بســته اند، معضــل  ــای رهایشــی و مردم ــم در محیط ه ــردم را ه م
ــرای  ــی ب ــچ راه حل ــم هی ــت ه ــفانه حکوم ــه متاس دیگــری اســت ک

ــدارد. راحــت شــدن مــردم از دســت ایــن آدم هــای بــدوی ن

فیـسبـوک نـــامــه
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ابوبكر صدیق
گــروه طالبــان و زورمنــدان، بیــش از ۷0 درصــد 
جنــگات پســتۀ والیــت بادغیــس را در اختیــار دارند.
رییــس شــورای والیتــی بادغیــس بــا بیــان ایــن مطلب 
می گویــد کــه طالبــان از درآمــد حاصــات پســته کــه 
ســاالنه بــه بیــش از 15 میلیــون دالــر می رســد، بــرای 

ــد. ــداری می کنن ــزات نظامی خری خــود تحهی
مســاحت  پیــش  دهــه  چنــد  کــه  می گویــد  او 
جنــگات پســته در والیــت بادغیــس بــه بیــش از 90 
ــا در حــال حاضــر  ــار زمیــن می رســید؛ ام هــزار هکت
ــن  ــار زمی ــزار هکت ــر از 30 ه ــه کمت ــام ب ــن ارق ای

ــت. ــه اس ــش یافت کاه
ــی  ــورای والیت ــس ش ــی ریی ــن قادس ــی بهاولدی حاج
مانــدگار  روزنامــۀ  بــا  گفت وگــو  در  بادغیــس 
می گویــد: بیــش ۷0 درصــد جنــگات پســته والیــت 
ــرار دارد  ــدان ق ــان و زورمن ــه دســت طالب ــس ب بادغی
کــه بیشــتر درختــان پســته توســط زورمنــدان ار ریشــه 

ــود. ــیده می ش ــرون کش بی
ــه  ــان این ک ــا بی ــس ب ــی بادغی ــورای والیت ــس ش ریی
زورمنــدان جنــگات پســته را قطــع کــرده و جــای آن 
ــت  ــد، گف ــل می کنن ــی تبدی ــای زراعت ــه زمین ه را ب
کــه ایــن کار باعــث نگرانــی  جــدی اعضــای شــورای 
والیتــی  و شــهروندان والیــت بادغیــس شــده  اســت. 
او گفــت کــه چنــد دهــه پیــش جنــگا پســته در ایــن 
ــا  ــید؛ ام ــن می رس ــار زمی ــزار هکت ــه 90 ه ــت  ب والی
ــزار  ــر از 30 ه ــه کمت ــر ب ــال حاض ــام در ح ــن ارق ای

هکتــار زمیــن کاهــش یافتــه اســت. 
ــته  ــات پس ــه حاص ــان این ک ــا بی ــی ب ــای قادس آق
بــرای طالبــان منبــع درآمــد اســت، افــزود کــه طالبــان 
نظامــی  تجهیــزات  پســته  حاصــات  فــروش  از 

می کننــد. خریــداری 

رییــس شــورای والیتــی بادغیــس خاطــر نشــان کــرد 
کــه اگــر دولــت بــرای بازپس گیــری جنــگات 
غصــب شــده توســط زورمنــدان تــاش نکنــد، چنــد 

ــد شــد. ــود خواه ــگات پســته ناب ــس جن ســال پ
ایــن در حالــی اســت کــه تــا چنــد دهــه قبــل وســعت 
جنــگات پســتۀ افغانســتان در والیــت بادغیــس 
ــک  ــه نزدی ــود ک ــن ب ــار زمی ــزار هکت بیشــتر از 91 ه
بــه 10 میلیــون درخــت پســته در آن وجــود داشــت؛ 
امــا حــاال وســعت جنــگات پســته بــه کمتــر از چهــل 

هــزار هکتــار زمیــن کاهــش یافتــه اســت. 
ــت  ــس زراع ــار ریی ــز حلیم ی ــال، عزی ــن ح در همی
ــش از 50 درصــد  ــه بی ــد ک ــس می گوی ــت بادغی والی
ــلح  ــان مس ــرول مخالف ــت کنت ــته تح ــگات پس جن

ــرار دارد.  ــدان ق ــت و زورمن دول
ــس  ــت بادغی ــته والی ــه پس ــزود ک ــار اف ــای حلیم ی آق
ســاالنه در حــدود 15 – ۲0 میلیــون دالــر درآمــد 
ــگات  ــی از جن ــر برخ ــال حاض ــا در ح ــت؛ ام داش
ــر ادارۀ  ــه زی ــس ک ــت بادغی ــن والی ــاحات ناام در س

طالبــان قــرار دارد و ایــن باعــث کاهــش درآمــد 
ــت.  ــده اس ــته ش ــات پس حاص

او گفــت کــه مفــاد بیشــتر جنــگات پســته بــه مــردم 
می رســد؛ امــا در ســاحات کــه امنیــت نیســت، گــروه  
ــرای  ــرده ب ــتفاده ک ــته اس ــات پس ــان از حاص طالب

ــد.  ــداری می کنن ــی خری ــزات نظام ــود تجهی خ
او گفــت کــه طالبــان از حاصــات پســته، عشــر 
جمــع آوری می کننــد، امــا نمی گذارنــد کــه جنــگات 

ــد.  ــرون کن ــا از ریشــه بی را کســی قطــع و ی
ــه  ــان داشــت ک ــس بی ــت بادغی ــس زراعــت والی ریی
برخــی افــرا د مســلح زورمنــد کــه جنــگات پســته را 
عضــب کرده انــد، درختــان پســته را قطــع و از ریشــه 
زمین هــای  بــه  را  آن  و جــای  می آورنــد  بیــرون 
ــته  ــال های گذش ــه در س ــد ک ــل می کنن ــی تبدی زراعت
ایــن مــوارد بــه شــکل چشــم گیری بــود؛ امــا در ســال 

جــاری کاهــش یافتــه اســت. 
هم چنــان، ســیدمحمد چشــتی، ولســوال کشــک کهنــه 
ــی  ــه کــه بررســی های کارشناســان زراعت هــرات، گفت
در هــرات نشــان می دهــد کــه ســاالنه 15 میلیــون دالــر 
از درآمــد جنــگات پســتۀ  ولســوالی کشــک کهنــه بــه 

جیــب طالبــان مــی رود.
او افــزوده کــه در ولســوالی کشــک کهنــه، دو جنــگل 
ــق" وجــود دارد  ــق و پســته لی ــام "ارچلی ــه ن پســته ب
کــه درســال های گذشــته، ایــن جنــگات بــه بیــش از 
ــا گذشــت  ــون ب ــا اکن ــار می رســید؛ ام ــزار هکت ۲3 ه
ــدان،  ــط زورمن ــگات توس ــن جن ــی از ای ــان، نیم زم

طالبــان و مــردم محــل از بیــن رفتــه اســت.
ــی  ــواد خوراک ــی و م ــازمان زراعت ــم، س ــویی ه از س
ــاالت  ــی ای ــن الملل ــاف بی ــد و اداره انکش ــل متح مل
متحــده امریــکا، نگرانــی خــود را از نابــودی جنگات 

ــد.  ــراز کــرده ان پســته در افغانســتان اب
ــم  ــه از  تراک ــد ک ــه ان ــا گفت ــن نهاده ــووالن  ای مس
ــم گیری  ــورت چش ــه ص ــتان ب ــگات در افغانس جن
ــن  ــش از ای ــه پی ــی ک ــت. در حال ــده اس ــته ش کاس
ــه درخــت  ــا 100 اصل ــن از ۴0 ت ــار زمی ــر هکت در ه
ــا ۴0  ــه ۲0 ت ــداد ب ــن تع ــروز ای ــت، ام ــود داش وج

اصلــه درخــت می رســد.

نخسـت وزیـر آلمان در نشسـت خبری کاخ سـفید 
اعـام کـرد که با ادامـه حضور نظامی کشـورش در 

کنـار امریکا در افغانسـتان ادامـه می دهد. 
نشسـت  در  آلمـان  وزیـر  نخسـت  مـرکل  آنـگا 
خبـری بـا دونالـد ترامـپ رییس جمهـور امریکا در 
واشـنگتن اعـام کرد کـه ماموریت نظامیـان آلمانی 

در افغانسـتان تمدیـد می شـود.
نخسـت وزیـر آلمـان گفت که بـه مرحلـۀ مطلوب 

نرسـیده ایم بنابرایـن، در کنـار امریـکا بـه حضـور 
نظامـی در افغانسـتان ادامـه خواهیـم داد.

مـرکل در سـفر بـه واشـنگتن بـا ترامـپ دربـاره 
اسـت. کـرده  صبحـت  افغانسـتان 

ایـن در حالـی اسـت که تاکنـون موضـع ترامپ در 
قبال افغانسـتان هنوز مشـخص نیسـت.

گفتـه می شـود کـه از سـال ۲00۲ تـا ۲013 میادی 
کشـته  افغانسـتان  در  آلمانـی  نظامـی   5۴ دسـتکم 

شـده اند.
بیـش از 13 هـزار نظامـی خارجـی در افغانسـتان 
حضـور دارنـد کـه از این تعـداد حـدود 980 تن از 

آنهـا را نظامیـان آلمانـی تشـکیل می دهنـد.
آنگا مرکل نخسـت وزیـر آلمان اوایل سـال جاری 
در نشسـت مشـترک با باراک اوباما اظهارداشـت که 
افغانسـتان باید در مسـیری نگه داشته شـود تا آینده 

خوبی برای مردم این کشـور ترسـیم شـود.
او تصریـح کـرده بـود کـه کشـورش آمـاده اسـت 
تـا حضـور نظامـی درازمـدت در افغانسـتان داشـته 

. شد با
مـرکل گفتـه بـود که پیـام جامعـه جهانی بـه طالبان 

این اسـت کـه افغانسـتان رها نخواهد شـد.

شـماری از نماینـده گان مجلـس، بـا اشـاره بـه افزایـش 
ناامنـی و حمـات انتحاری در کشـور بر بازنگـری پیمان 

امنیتـی میـان کابـل- واشـنگتن تاکیـد کردند.
نماینـده گان در جلسـه دیـروز خـود )شـنبه ۲8 حـوت( 
تاکیـد کردنـد کـه پیمـان امنیتـی بـا امریـکا، تاثیـری بـر 

بهبـود وضعیـت امنیتـی در افغانسـتان نداشـته اسـت.
آنـان خاطـر نشـان سـاختند کـه امریـکا تاکنـون از خـود 
هیـچ عاقه یـی برای عملی شـدن ایـن پیمان نشـان نداده 
اسـت و بایـد دولـت افغانسـتان ایـن پیمـان را بازنگـری 

. کند
همایـون همایـون، معـاون اول مجلـس نماینـده گان کـه 
داشـت،  عهـده  بـه  را  مجلـس  دیـروز  جلسـه  ریاسـت 
گفـت: "پیمـان امنیتـی بـا امریـکا هیـچ نفعی بـه وضعیت 
امنیتـی افغانسـتان نرسـانده اسـت، بنًا نماینـده گان مجلس 

می تواننـد ایـن پیمـان را بازنگـری کننـد".
آقـای همایـون بیان داشـت: "با امضا شـدن ایـن پیمان، نه 
تنهـا که در افغانسـتان آرامـی نیامده اسـت، بلکه وضعیت 

امنیتی روزبه روز وخیم تر شـده اسـت".
او، وضعیـت امنیتـی در کشـور را نگـران کننـده خوانـد 
و از حکومـت خواسـت تـا بـرای بهبـود وضعیـت امنیتی 

برنامه هـای جـدی و عملـی را روی دسـت بگیـرد.
در همیـن حـال، عبیـداهلل بارکـزی عضـو دیگـر مجلـس 
نماینـده گان نیـز گفت، امریـکا به تعهدات خـود در پیمان 
امنیتـی عمـل نکـرده و تاکنـون ایـن کشـور با افغانسـتان 

برخـورد دوگانه داشـته اسـت.

بـه گفتۀ ایـن عضو مجلس: پـس از امضای پیمـان امنیتی، 
مناطـق مـرزی افغانسـتان بارهـا آمـاج حمـات راکتـی 
نظامیـان پاکسـتانی قـرار گرفتـه، امـا امریـکا بـر خـاف 
تعهـدات درج شـده در پیمـان امنیتـی، هیـچ واکنشـی در 

ایـن بـاره نشـان نداده اسـت.
ایـن عضو مجلس نماینـده گان اظهار داشـت که ضرورت 
حکومـت  و  پارلمـان  در  مـردم  نماینـده گان  کـه  اسـت 
وحـدت ملی جهـت بازنگـری پیمـان راهبـردی و امنیتی 
بیـن دو کشـور، بـا امریـکا بـه طـور مسـتقیم گفت وگـو 

. کنند
گفتنـی اسـت کـه نماینـده گان مجلـس، بارها تاکیـد کرده 
انـد کـه امریـکا در تامیـن امنیـت در افغانسـتان همکاری 
نمی کنـد و تمایلـی بـه عملی شـدن پیمان امنیتـی ندارد و 

بایـد ایـن پیمان لغو شـود.

رییس شورای والیتی بادغیس:

حاصالت پسته  ماشین جنگی طالبان را می چرخاند  

نخست وزیر آلمان:

آلمان در کنار امریکا به حضور نظامی 
در افغانستان ادامه می دهد

مجلس نماینده گان:

پیمان امنیتی با امریکا باید بازنگری شود
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