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  دپلوم انجنير نسرين معروفی: فرستنده

  ٢٠١٧ مارچ ٢٢

  

  زبان نوشتهبهاز زبان گفتار » موسوی«برگردان مصاحبۀ آقای 

  ٢-به ارتباط نوروز
  

دليل ھمبستگی اقوام افغانستان و وحدت ملی افغانھا بوده که ھر سال به عنوان جشن ملی و  برگزاری نوروز :سؤال دوم

که در سه دھۀ اخبر تمام احاد  سوم خاصی برگزارش می کردند اما ھمانطوری نياکان در اول بھار با آداب و ربه ياد

لطفأ در ارتباط ھمين موضوع، . دجامعه صدمه ديد راستی کفر می بود که اگر برگزاری نوروز عاری از آن می مان

موضيعگيری اسالم سياسی را در قبال نوروز بيان کنيد و به ھمين ترتيب در دورۀ زورگويان و ترقی ستيزان يعنی 

  طالبان چه اقداماتی در اين زمينه صورت گرفته؟

  

  :پاسخ موسوی

ردن يک کلمۀ اسالم سياسی مرا وادار که خودت با آو اگر پاسخ من يک اندک طوالنی شد گناه من نيست به خاطر اين

که راجع به اسالم سياسی صحبت کنم بيبينم که خود اسالم در مورد نوروز چه دارد  می سازی که اول بروم قبل از اين

  .و چه ندارد

ر و شما می فھميم که مسلمان ھا بنا ب که خود نوروز به مثابه يکی از اعياد و يا جشن ھای آريائی بود ما از آنجائی

استه بودند با اين طرز تفکر ھيچ گونه سروکاری نداشتند از يک جانب و از جانب ديگر از آن برخکه   جائیوموقعيت 

که گفتيم که طرز ديد خطی  ھمان قسمی. وقتی که ديانت اسالم به وجود آمد ديد دورانی نسبت به تاريخ از بين رفته بود

اوند ھمه چيز را از عدم به وجود آورد در شرايط فعلی زندگی می کنيم خد. تاريخ به وجود آمده بود که يک گذشته بود

 در نتيجه آن آنھا نمی توانستند در قبال نوروز کدام چيز ،طرز ديد گذشته، امروز و آينده. فردا ھم نيست ما می سازد

نيم در آنجا می بينيم که  داشته باشند به ھمين خاطر ھم است که وقتی ما به نوشتۀ ابوريحان بيرونی مراجعه می کیخاص

می کند که  آنجا يادآوری .نقل قولی مطرح می شود از طرف يکی از مسلمان ھا که از پدر خود عباس نقل قول می کند

مبر پرسان حلوا برای شان آوردند پي آوردند يا يک سينی حلوامبر نشسته بود برايش يک بشقاب در يکی از روزھا که پي

ال کرد که روز نوروز يعنی چه؟ گفتند ؤمبر سپي. د اين به خاطر روز نوروز است گفتن؟ست برای چيحلواکرد که اين 

. عياد بزرگ آنھا استاروز نوروز يکی از جشن ھای مردم فارس است که در ھمان زمان و يا مردم ايران است از 
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 آدم استنباط کرده می تواند تيجه آنناز  خود نوشته می کند ۀيعنی از مجموعۀ اين مکالمه که ابوريحان بيرونی در الباقي

مبر فھم معينی از مسألۀ نوروز وجود نداشت به ھمين خاطر ھم است که ما در تمام آن دوره ھيچ گونه نه که در زمان پي

 اما بعد ھا در زمانی.  در رابطه با خوبی و يا بدی نوروز ديده نمی توانيم به صورت مطلقه ایحديثی يا آياتی نه اشار

شتر می سازنند در مجموع مناطق خراسان و اطراف و يای اموی به قدرت می رسند و اينھا ساحۀ نفوذ خود را بکه خلف

ست که مردم به خاطر حفظ سنن خود از يک جانب و از جانب ديگر روی ھمان واحی آن نقطه که به وجود می آيد آنجان

گان باشد و چه سده باشد چه نوروز باشد و امثال رھعيادی که چه مارواجھای قبلی که برايشان وجود داشت در تمام 

 داشتند که برای شاھان و بزرگھا از طرف مردم يک مقدار تحفه برده می شد در واقع نوع ماليۀ غير مستقيم الزاماينھا، 

يکی از اين . ماليه از قبيل بيگاری و نمی فھمم کارھای اضافی و امثال اينھا. که امروز ما و شما از آن نام می بريم

آن عياد به وجود می آمد اينھا ناگزيری ھای داشتند که تحفه ببرند چون در اع ماليه غير مستقيم در زمانی که اين انوا

 که آن آنھا در عوض اين. عياد مذھبی برای حکمروايان عرب يک مقدار پول به مثابه تحفه برده می شداھنگام از اين 

 آنھا ھم آمده بودند که مردم را بخورند و .الخره برای ايشان پول می آورداخوب ب. را از بين ببرند با آن محالفت نکردند

صول تاريخی در اين مورد مراجعه کنيم می بينيم که حتا اگر قرار باشد ما از لحاظ ا. ندبچاپند و برايشان چيزی باقی نمان

 می کنند ھمين قدر به مردم بگذاريد حکمروايان خود شان  يعنی خلفای اموی برای حکمرداران خود در خراسان حکم

 جمع شود که شما زندگی کرده ی را گرفتيد استخوانش را بگذاريد تابه دور استخوان گوشت ديگرشانکه اگر گوشت 

  .اين متن تاريخ است مراجعه به آثار تاريخی برای انسان ھمين قضاوت را می دھد. بتوانيد

کنند به  که اينھا آتشکدۀ بلخ را ويران می  که در آن زمان صرفنظر از اينتواند راحت ديده میانسان به ص در نتيجه ، 

نوبھار را دارند اورا در دورۀ عباسی در خدمت ۀ  را که نمايندگی از سرپرستی آتشکدیخصوص بعد ھا حتا روحانيت

ر نيکی ياد کردند چه  به بسيابرمکیگيرند چيزی را که با تأسف ما وشما وقتی را که درمکتب خوانديم خاندان  خود می

اما با فھم امروز خود بايد بدانيم که اينھا عناصر انقياد طلبی بودند .  بوده و امثال آنھاخالد برمکی بوده و چه وليد برمکی

خواھند به عناوين مختلف بروند خوان  که امروز می ھمين کسانی. که در خدمت نيروھای متجاوز قرار گرفته بودند

ھمه چيز فھم و شعور خود را در خدمت و تمام دارو ندار . آنھا بيشتر از اينھا نبودند. آرايش بدھنداستعمار امريکا را 

  .از جانب آنھا به مردم خود حکم می دادند. نيرو ھای مسلط عرب قرار داده بودند

ه آتشکده ک  در زمان خودش بگذريم در آن زمان است که اينھا ضمن ايناگر خوب در ھر صورت اين قضاوت تاريخی 

اما .  از بين می برندنيزع و تمرکز مردم شوند می را که می توانند باعث تجئ نھاد ھاآنرا از بين می برند و  ھای شان

 که ی تا زمان؟اين حالت دوام می کند تا کدام زمان. خود رسم و رواج را به خاطر منفعت مالی که دارند از بين نمی برند

دوره طاھريان آغاز می يابد به دنبال آن دورۀ درخشان .  به وجود می آيدًا مجددجنبش ھای آزاديخواھانۀ خراسان

با به قدرت رسيدن سامانيان در اينجاست که مردم . صفاريان آغاز می يابد و به دنبال آن سامانيان به قدرت می رسند

. م و رواج و سنن قبلی خود بپردازندس به احيای رًافرصت اين را پيدا می کنند، توانمندی اين را پيدا می کنند تا مجدد

 از طرف چند ًا که در دور سامانی ھا دقيقاحمد علی کھزادگمرد تاريخ افغانستان ه در اين مورد طبق نوشتۀ بزرچنانچ

د بر دانشمندان تا اينھا برای ن توصيه می کننصر بن احمد و احمد بن اسماعيل  سامانی از آن جمله نتن از حکمروايا

در اين زمان است که ما می بينيم . ور و شناسائی تاريخ قديم يک مقدار گامھای مثبت و دقيق تر را بردارندشناسائی کش

که نام از نوروز برده شود وحال اين نوروز به يقين در خانه ھا وجود داشته اما مردم به  که آھسته آھسته بدون اين

ر عام  و سه چند برايشان گذاشته نشود درمحض دوچندۀالي اضافی ديگر فرار کنند و ديگر مۀ که از دادن ماليیخاطر

نه در دورۀ طاھريان و نه در دورۀ صفاريان و نه در آغاز دورۀ . جشن ھای بزرگ نوروزی را ديده نمی توانند

ا  اين نکته را در خانه ھای خود داشتند امًاکه خود را از ماليه گيری خالص بکنند يقين اينھا به خاطر اين. سامانيان
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که  ند در عوض اين ھويت تاريخی مارا بر مال می سازيدند وئی را که به زبان دری شعر می سرائنويسنده ھا و شعرا

که در تعريف  يکی از معروف ترين اشعاری.  اشعار معينی به عنوان بھاره ياد می کنندًموالنامش را نوروز بگذارند مع

 که آقای ی شاعر بزرگ،عه بن کعب که به عنوان يکی از زنانبھار سروده شده شعر معروف رابعۀ بلخی است، راب

  : را که مطرح می کند یمعروف ترين شعر.  اندنوری ھم ضمن صحبت خود معرفی کرده

  :شعر

  تـگ مانی گرفـــگ ارتنــچمن رن   تـرفـز بس گل که در باغ مأوی گ

  گرفت مشک از چه معنی بوی جھان   ت نداشت ـــک تبـــٔا نافه مشـــصب   

  لی گرفتــسار ليــکه گل رنگ رخ   مگر چشم مجنون به ابر اندر است

  رفتــسرشکی که در الله مأوی گ    ن قدحـقيــدر عقيـــد انــی مانــمه ب

   گرفتــیکه دنيـد آنـدبخت شـکه ب    مگيرـیيـــدی و دنـــير چنـــقدح گ

  ری گرفتــاج کســـر تــان ســنش      مـازه از زر و سيــرگس تــر نــس

  ی گرفتــر دين ترســـشه مگــبنف      د اندر لباس کبودــان شــو رھبــچ

که به صورت  به ھمين ترتيب ادبيات بعدی اش، در مجموع آدم ديده می تواند که آھسته اھسته شعرای خراسان بدون اين

به . ن اشعار ديگری از نظامی گنجوی می بينيم به دنبال  آ. مشخص از نوروز نام ببرند به تجليل از بھار می پردازند

دنبال اين بعدتر در قبال قضيه می بينيم که خود فرخی سيستانی شعر ھای معروفی در اين مناسبات دارد که ھرکدام از 

در ھمين زمان است که . اينھا در حقيقت زمينه سازی و يا مقدمه چينی است که بر احيای مجدد ھمين رسم و رواج است

 اسالمی خالف سکوت چند قرنۀ قبلی خود به اين فکر می افتد که بايد در قبال اين رسم و رواج عکس العمل معينی هفق

  .از خود نشان دھد

ش پيش ھيچ  که نقش و موقعيتمحمد غزالی که امام ی به شکليابد در حقيقت پايه ھای برخورد از ھمان زمان آغاز می 

 خود در رابطه با نوروز با تأسف بسيار ظالمانه حکم می کند ضمن کميای سعادتکسی از جھان اسالم پوشيده نيست در 

 که در نوروز صورت می گيرد و امثال اينھا، آنھا یکه تجمالتی را که در نوروز صورت می گيرد، خريد و فروش اين

اين . نام  آن نبرد شود و کسی ممنوعسده و حکم می کند که بلکه بايد نوروز . را نادرست و بی جا حساب می کند

 در رسم ورواج قبلی جامعه اينھا اقدام ی خصومتچهشما ببينيد که با  .  است است که از کميای سعادت گرفته شدهیجمال

دانشمندان بعدی که می آيند در رايطه با مسألۀ نوروز نظر .  آنجا می گذارنددرمی کنند و پايه ھای تفکر فکری خود را 

 آنھا ھم يکی پيشتر پای خود را می گذارند به خصوص در تسنن و يکی امام محمد غزالی ديد می دھند با تکيه بر طرز

  .دترعب

که در واقع يک  حاکميت تشيع است يا در ساختار عمومی تشيع است و يا اينکه در تحت  اما تشيع روی مردم خراسان 

 اينربوط به خراسان است آنھا در قبال از  امامان شيعه است که در قبال قضايای مۀحرکت پراگماتيستی فرصت طلبان

يائی ما را به اسالم نسبت  قديم آر شکل موضعگيری نمی کنند بلکه سخت کوشش می کنند که ھمين داشتۀآنقضيه به 

 که آدم در قرن مال محسن فيض معروف است، مال محسنچنانچه يکی از دانشمندان اسالمی مردم تشيع که به . بدھند

او می گويد که به روايت چند . بسيار دقيق مطالب خود را فورمولبندی می کندرابطه ايندر  می کرد  ميالدی زندگی١١

امام جعفر صادق که امام  ششم . و چند و چند يک روزی از امام جعفر صادق نقل می کند در رابطه با روز نوروز

از . ت و بايد عزت و اعتبار پيدا بکندشيعيان است می گويد که در چھارده مورد اين روز روزيست که قابل قدر اس

مبر تا به پي بعثتبه اصطالح روزکند تا  ت اوليه انسان و يا آدم که به خدا شروع میيعکند از ب خلقت آدم که شروع می

ھمه که چطور اينھا   اين.را نسبت می دھد به ھمين روز نوروز تخت نشينی علی تمام مطالبی را که وجود دارد ھمۀ آن
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را جمع بکند و يا اينکه امام جعفر صادق گفته و يا نگفته و يا اينکه   کاريست که يا خود قادر شده ھمۀ آنع شدهيکجا جم

 برخوردار می گرددالخره نوروز از يک قدسيت مذھبی در نزد تشيع اامام جعفر صادق ھمچو يک کار را انجام داده ب

 رسم  خودرا می توانيم نگاه بکنيم و ھم يک باخت يم که ھمه ما يک منفعت معين دارکه در اين قدسيت مذھبی خود ھم

 از مردم ما با کمال تأسف امروز نمی فھمند که وقتی در کارتۀ سخی جمع می شوند به یکالن داريم که يک عدۀ زياد

شاھی کنند که واقعأ علی بوده يک زمانی در آنجا به خالفت رسيده و يا به پاد آنھا فکر می. چه خاطر جمع می شوند

 و چند نفر ديگر ھم که در مقابل آنھا قرار می گيرند گر چه خوشبختانه در  رسيده و بايد در اينجا خوشحالی اش را بکنند

دوران  و نفاق مزکه اسالم سياسی به قدرت نرسيده بود و آنھم بر پايه تسليم  افغانستان تا به وجود آمدن يعنی زمانی

 پشتون ، ھزاره، تاجک ھر قشر و گروپ را که می ديديد شما می توانستيد در مزار از. نداخته بوداروس ملت را به ھم 

اين ميله به عنوان ميلۀ مردم مورد قبول قرار گرفته . را بگيريد و ھم در کارته سخی سراغ شان. را بگيريد سراغ شان

 ۀکردند که جند فکر می. نده ا جمع شدکه بدانند چرا شدند بدون اين در آنجا جمع میھمه در نتيجه .  نبوده ایبود، مسأل

که اسالم در ھمان زمان  اين يک تصرفی است که ضمن اين. علی بلند می شود و ما آمديم برای خليفه چھارم اسالم

 يکی از ،گيرد يکی از داشته ھای معنوی ما را يکی از شاخص ھای وحدت ملی مردم ما را داشته ھای مادی مارا می

  .ند اسالميزه می ساز ھمه را به خود و اسالم،،شاخص ھای ھويت ملی مردم مارا

که در آغاز مقداری پول ھم برای حکمرانان شان می آورد، قرار در اين که چرا تسنن خود را مقابل آن سنت ديرينه 

تند، تا جائی که من می توانم نظر دھم، دادند و اندک اندک از ازدياد مبلغ تحفه و سوغات گرفته، تا نھی کامل آن پيش رف

 که حکمرانان عرب در بدان معنا. قضيه بيشتر از آن که با مذھب در ارتباط بوده باشد، انگيزه ھای سياسی داشته است

عقب اشعار بھاره، خواستھای آزاديخواھانۀ مردم خراسان را ديده به ھمان نسبت ضديت با آن را پوشش مذھبی بخشيده 

الی که تشيع بر مبنای دوری از قدرت و اميد رسيدن به قدرت به کمک مردم خراسان، خواسته اند خود را با اند، در ح

، يعنی نه استبداد و ممانعت آن يکی مبنای دينی داشته و نه پذيرش اين يکی؛ جای تأسف آن است آن ھمانگ نشان بدھند

ه شمار می آورند، قادر نشده اند تا خود را از بند ھای اسارت که تا امروز برخی از افراد که خود را آگاه و دانسته ھم ب

  .و امام صادق ھا رھانيده، با مغز شان بينديشند امام غزالی ھا

 از دورۀ سلطان محمود ،گيرد در تمام ادوار بعدی آن  با اين برخورد دوگانه که از طرف تشيع و تسنن صورت می

 نوروز ھميشه به ۀ که در جامعۀ افغانستان امروزی و يا خراسان ديروز مسأل ما می بينيم- دورۀ غزنويان بعد تر- بعدتر

ھمين حالت با . يک طرف تا حدودی مورد تأئيد قرار می دھد و طرف ديگر مورد تقبيح قرار می دھد. ھمين شکل است

م که از ه اجام نداد انآن را در قبال یکمال تأسف با ايجاد افغانستان نوين به صورت مشخص الاقل من خود کار معين

بعد ھا تا زمانی که استقالل . لحاظ تحقيقی حکم بکنم که چه شکل گرفت  و يا چه شکل نگرفت، دوام پيدا می کند

حضرت امان هللا که يکی از شخصيت ھای برازندۀ تاريخ افغانستان است مسألۀ نوروز يافغانستان به دست می آيد و اعل

شن دھقان اجعه بکند با کمال تأسف به حساب ج بکند و به ھمان صورت قبلی مرکه نوروز نامگذاری را در عوض اين

 ديگر را به وجود می آورد و من خودم حکم کرده نمی توانم که اين طرز ديدی را که امان هللا خان در ھمان ۀيک مسأل

 از طرف دوستانش !!المانه از جانب پايان وجود داشته و يا مشوره ھای معين عی کهزمان به وجود آورد آيا روی فشار

  . است دادهأی رای ھمچو مسألھهبکه  ،وجود داشته

 در ھر صورت اگر در اينجا يک اگر مطرح می شود و اگر ھمين رسم در بين خود مردم پايه نمی داشت اگر ھمين 

ل جوان ما که رسم از مناسبات دولتی پای خود را فرا تر نمی گذاشت و به يک رسم توده ئی مبدل نمی شد امروز نس

 ی دھقانۀميل. مکتب می رفتند باز ھم از نوروز چيزی نمی فھميدند در بھترين صورت به عنوان ميلۀ دھقان می شناختند

و مردم کابل ھم . با کمال تأسف از طرف دولت می بود. کرد  گاو را سرخ و زرد میرأسکه وزارت زراعت يک چند 
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ديگر درک باالتری از . ه جنگی می پرداختندغ بود و به مرغ جنگی و بودنانه مر پنج د،شش دانه بودنه زير بغل شان

يا  که از گذشته ھای دونيم ھزار سال و اين قضيه که اين يک خصوصيت تاريخی ما را می تواند منعکس بسازد و يا اين

 چيزی نخوانديم و  از کلمۀ جشن دھقان با کمال تأسف من خودم در دورۀ مکتب خود،سه ھزار سال قبل به وجود آمده

  .اين يک مشکل بود که تا آنزمان باقی مانده بود. اگر دوستان ديگر خوانده بوده باشند از من خوشبخت تر بودند

و از طرف دولت  ار شريف باقی مانده بودز در ھر صورت الاقل به شکل مذھبی قضيه الاقل در کارتۀ سخی و يا در م

ار به خصوص در زه به رسميت شناخته شده بود و خود برافراشته شدن جندۀ مھای بعد از امان هللا خان ھم اين قضي

ما می توانيم نسبتأ آرام . که نسبتأ آرام بود دوره ھای آرامی قبل از به قدرت رسيدن مزدوران روس در دوره ھائی

  .يمئبگو

ی خواست خود را آماده ارشريف با يک وسعت  و پھنای بزرگی در رابطه با خود نوروز مزما می بينيم که شھر م

وار و کسانی ز بود که بعد از سالھای سال در دورۀ دموکراسی نيم بند ما می بينيم که گروپ ھای یبرای بار اول. بسازد

را که برای باز ديد مراسم جشن از ايران حرکت می کردند با موتر ھای خود با چند سرويس ده پانزده سرويس و به 

ار می خواست ھمان موقعيت ديروز خود را ز آھسته آھسته شھر م، نيم قارۀ ھند می آمدندی که ازئھمين رقم سرويس ھا

 نزد کهه  مکۀ ديروزی خود را به مانند مک را که در تاريخ قبل از آن تذکر رفته بود که او  حيثيتیپيدا بکند، موقعيت

 اما به عنوان ؛مرکز زردشتی خود نی به عنوان ھمان ديگرييعنیحال به شکل . مسلمانان داشت می خواست پيدا کند

که مراسم رسمی مذھبی در روز اول نوروز در   به خصوص بعد از اين. يک يادآوری از جشن ھای ديروزۀالاقل قضي

ت يعطب.  اين خود مردم بودند که جشن ھای خود را حساب می کردندآن،ار شريف خاتمه پيدا می کرد به دنبال زم

ه مردم را پذيرائی می کرد و مردم خود شان می دانستند ھر نوع که زندگی بکنند ھمان ار بود کزسرشار و گل سرخ م

پای کوبی داشته باشند و کار خود را پيش ببرند و نقطۀ مقابل او طرز ديدی را که متأسفانه من . گونه جشن داشته باشند

ند در ه ا را حاال ماندن قرآن ھم گرفتديروز در يکی از اخبار ھای ايرانی خواندم که يکی از خصوصيات سفرۀ نوروزی

  .پھلوی ھفت سين قرآن ھم بايد باشد

 بسيار زيادی  اشعار استمیمسألۀ قرآن گذاشتن نيست، .  می گذاشتندمی فردوسی می گويد که در آنجا شھنامه در، بابا

ن می رفتند خنيا گری می زنھا می برآمدند خود را می آراستند در بيرو. نشان می دھدرا را داريم که اين مناسبات 

 اينھا مسايل بودند که وجود ،خوب به ھر صورت قضيه.  مسايل مذھبی نبود،کردند، رقاصی می کردند و امثال اينھا

اين وضعيت عمومی در افغانستان ما و شما می فھميم که بعد از به قدرت رسيدن مزدوران روس مورد تھاجم . داشته 

 ۀمورد تھاجم قرار گرفتن با وجود تمام سياست ھای ضد انسانی که در اوايل مرحلخود روسھا قرار گرفت و در اين 

 روی ۵٧ در سال وقتی من به عنوان چشم ديد خود ياد می کنم ندرژيم کودتا در مقابل مردم افغانستان وضع کرده بود

گشتم در آنجا بعضی ازضرورتھای مبارزاتی من يک چند روزی را در شھر مزار شريف اين طرف و آنطرف می 

که رژيم دستور داده بود که اين کفتر ھا عالمه ارتجاع   پر ھمديگر خود را می خوردند به خاطر اينی روضهکفتر ھا

ع می شد از طرف خود ادارۀ روضه ارزن برای شان خريده زي که برای اينھا تویاست و نبايد که ھمان مقدار ارزن

وکراتيک خلق دشمنی خود را انجام می داد، در اوايل مرحله اما بعد ھا که يعنی با کبوتر افغانستان ھم حزب دم. نشود

خود اينھا در مجموع به اسالم و اسالم پناھی پناه بردند ما و شما ھمگی به ياد داريم که در جريان برافراشتن جنده نجيب 

منتھا کور ھای ديگر . ا می کندنويست که شفاء پيدِ کور  اين ھم به اصطالحد و يک دستمال باالی سرش می افتدمی رو

چشم شان شفا پيدا می کند ولی اين از لحاظ اعتقادی به اصطالح کمونيست بچۀ ديروز می خواھد مسلمان شود و آيات 

آيد در ھمين زمان  اين دوريست که يک فشار عمومی باالی روضه به وجود می. قران را شروع می کند به خواندن

برخاسته از تشيع به اساس ھمان حکم امام جعفر صادق که گويا روز تخت نشينی علی ھم است که اسالم سياسی باز ھم 
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به حمايت از مراسم نوروز نه به مفھوم نوروز ديروز ما می پردازند بلکه به مفھوم نوروز اسالمی . در ھمين روز است

  .خود اقدام می کنند

 بگيرند و اين رسم م قراررس اين می افتند که مقابل اين در حاليکه تسنن به پيروی از امام محمد غزالی سخت در تالش

اين دورانيست که ما در آغاز حاکميت اسالم سياسی و به اصطالح جھادی ھا از آمدن خود ربانی و . ندرا منکوب بساز

 از اين ه ای نمونًدر کارته سخی که جنگ است اصال. يمبسيار مشخص می بينبه صورت ار شريف زمسعود در شھر م

ار شريف به ھمان تناسب که اينھا قدرت خود را گسترش می دھند مخالفت ھای معينی را زطرح نمی شود در شھر مم

تا زمان آمدن طالب ، طالب که در افغانستان به قدرت می رسد، اينھا به مثابۀ سمبول ارتجاع، . به وجود می آورند

يز افغانستان که از لحاظ تاريخی از ھويت تاريخی ما  چهسمبول عقب ماندگی، تجسمی از عقب ماندگی تاريخی، با ھم

  .نمايندگی بکند، مخالفت می کنند

 ما بايد در نظر داشته باشيم که طالب در کليت خود به منظور اين به وجود آمده که در منطقه ھويت ھای ملی را از بين 

 حاکميت مردم افغانستان، القاعده از در عوض. ببرد در عوض آن يک ھويت خود ساختۀ اسالمی را جايگزين آن بسازد

 با ھچو يک بينش و ،با ھمچو يک طرز تفکر. در افغانستان افرادش زندگی می کند آنھا حاکم باشندآمده و ی که ئھر کجا

ار شريف و يا کابل عليه از ز شھر مدر ،با ھمچو يک اعتقاد مشخص است وقتی که طالب در افغانستان مسلط می شود

محمد  که ی به پا می خيزد تا اين مراسم را منکوب و محکوم  بسازد و اين مراسم را به ھمان حکماين مراسم سخت

و اين ھا را از .  گبرھا را در ذھن انسان زنده می سازد،انجام داده بود که رفتن به پای اين آرايشھا و اين عاداتغزالی 

مان تفکر شروع می کنند به ويران کردن ھا و محکوم به ھ. رسم و رواج پدران شان که گبر بودن بود، دور نمی سازد

  .کردن ھا

ی را که در زمان طالب در رابطه به ھمين روز نوروز تعقيب می کند آقای راوش که ئ يکی از ظالمانه ترين کارھا

ا ار شريف است گويا از روابط فاميل خود و يا دوستان خود نقل می کند که يک خانم را که فقط بزخودش از شھر م

مده بود به جرم استفاده کردن آمقدار استفاده کرده بود و او خانم با يک محرم شرعی خود در بيرون بر  که يکیعطر

اين موضعيگيری و يا برخورد . نبود اين خانم را شالق می زنند محمد غزالی عطر در روز نوروز که در تطابق با حکم

  .اسالم سياسی و طالب در مجموع با پديدۀ نوروز است

  . پاسخ گفته باشمیرا يک اندک ال تانؤاميدوار ھستم که س

  

 شب خوش آرزو می . ندارمیال ديگرؤ من س. يک جھان ممنون از معلومات بسيار مفصل تان!تشکر :نسرين معروفی

  .اگر شما گفتنی داريد باز ھم وقت داريم می توانيد صحبت کنيد. کنم

فقط يک پيامی به وطنداران خود دارم، پيام من اين است که فلسفۀ گفتنی که به ھر صورت وجود دارد من  :موسوی

ت آغاز می شود و چه ھم به شاه امان هللا به يععی قضيه بيبينيم که آغاز زندگی نو با طبينوروز چه ما به صورت طب

 يک زندگی عنوان مسألۀ دھقان و زندگی دھقانی روز حسابش بکنيم و چه ھم به حساب روابط تاريخی ديروز که آغاز

 از ما ھمين روز می طلبد که در فکر ساختن آيندۀ کشور و ميھن خود آوريمجديد در جامعۀ آريائی است به حساب 

يکی از ويژگی ھای اساسی نوروز در اين است که نوروز در . اين روز ھيچ زمانی در اسارت تجليل نشده. باشيم

ًا واقعا خود را به عنوان نماينده ھا و يا فرزندان اصيل پدران اگر م. فضای آزاد از طرف مردم افغانستان تجليل شده

خود به حساب بياوريم بايد حد اکثر تالش خود را در اين بکنيم که برای آزادی افغانستان تمام کار ھای خود را تمام ھم 

وزی را که ديگر آزاد و غم خود را قرار بدھيم تا ما ھم شايستگی اين را پيدا بکنيم از ھمين جشن بزرگ خود در يک ر

در کشور ما از ھر کوچه و پس کوچۀ که تير می شويم اوراق ما را يک امريکائی و يا انگليسی و يا المانی و . باشيم
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در ھر طرفی را که می رويم ديگر ياد از القاعده و طالب و امثال اينھا . فرانسوی و يا ھالندی و پوليندی کنترول نکند

اگر قرار می بود که شھنامه را تا آخر می خواندم از .  تفکر جمشيد از زمانش آغاز می شودھمان قسمی که با. نباشد

بھروزی مردم ياد می کند از شادی مردم ياد می کند از تکامل اجتماعی مردم ياد می کند به ھمان شکل جامعۀ خود را 

ن اينکه تبريک خود را عرض می کنم از ضم. فقط ھمين تقاضا و اميدواری من است از مردم افغانستان. به پيش ببريم

ايشان صميمانه می خواھم که به خاطر بزرگداشت از يک نوروز درست تمام ھم و غم خود را به خاطر استقالل کشور 

  .خود به خرج بدھند به خاطر آزادی کشور خود به خرج بدھند و به خاطر راندن متجاوز از کشور خود به خرج دھند

 که مساعد یيد و من ھم از فرصته ا اين زمينه را مساعد ساختنشما ھميشه برای م. معروفیيک دنيا ممنون خانم 

  .از شما يک دنيا ممنون. يد استفاده کردم چند کلمه برای دوستان خود گفتمه اساخت

  از شما ھم تشکر به اميد آزادی کشور ما :نسرين معروفی

  

  


