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حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی افالطون

ــــــــــسرمقاله

افزایش کشت مواد مخدر
در افغانستان
مهدی مدبر
افغانســتان در دوران حکومت طالبان به بزرگترین تولید کننده
مواد مخدر در جهان تبدیل شد .با روی کار آمدن حکومت جدید،
وزارت مبارزه با مواد مخدر ایجاد شــد تا از تولید و قاچاق مواد
مخدر در کشور جلوگیری کند .اما با گذشت بیش از پانزده سال،
هنوز افغانستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در
جهان است و راهکارهای حکومت افغانستان ،نتوانسته است مانع
تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور شود.
دیروز وزارت مبارزه با مواد مخدر اعالن کرده است که کشت مواد
مخدر در سال  ۱۳۹۵نسبت به ســال گذشته  ۱۰درصد افزایش
یافته است .این وزارت همچنان گفته است که والیت بادغیس به
دلیل ناامنی به دومین والیت تولید کننده مواد مخدر تبدیل شده
اســت .پیش از این نیز دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل با
همکاری حکومت گزارشــی را منتشر کرده بود که نشان می داد
در سال  ۲۰۱۶تولید مواد مخدر در افغانستان  ۴۳درصد افزایش
یافته است.
افزایش تولید مواد مخدر در کشــور نگران کننده اســت .مواد
مخدر در کنار گروه های تروریستی و هراس افگن ،دومین عامل
ناامنی و بی ثباتی در افغانستان است .قاچاقچیان مواد مخدر از
حامیان و تمویل کننده گان اصلی گروه های تروریستی در بخش
های مختلف کشور است .آنها با حمایت گروه های تروریستی ،از
مناطق تحت قلمرو آنها برای کشــت و تولید مواد مخدر استفاده
می کنند و با همکاری آنها به قاچاق مواد مخدر ادامه می دهند.
تولید مواد مخدر سایهی ســنگینی بر ثبات و امنیت در بخش
های مختلف کشور گذاشته است .والیت جنوبی هلمند سالهاست
که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در افغانســتان است .گروه
های تروریســتی نیز در بخش های از این والیت مخفیگاه دارند
و همواره تالش کرده اند که کنترول بعضی از ولســوالی های این
والیت را در دست داشته باشــند .عدم تامین امنیت و ثبات در
این والیت جنوبی ،رابطهی مستقیم با تولید و قاچاق مواد مخدر
دارد .مافیای مواد مخدر تالش می کنند که این والیت ناامن بماند
تا آنها بتوانند به کشــت و تولید مواد مخــدر بپردازند و از این
طریق درآمده های اقتصادی هنگفتی را بدست آوردند .گروههای
تروریســتی نیز از تولید و قاچاق مواد مخدر در این والیت سود
ســالی می برند و با درآمد حاصل از ان تســلیحات و تجهیزات
نظامی تهیــه می کنند و علیه نیروهای امنیتی افغانســتان می
جنگند.
همچنان یکی از عوامل اصلی ناامنی ها در شــمال کشور مافیای
مواد مخدر است ،گروه های مافیایی تالش دارند تا با ناامن سازی
والیت های شمال ،از طریق این والیات به بازارهای آسیای میانه
راه یابند و مواد مخدر تولید شــده در افغانستان را به بازارهای
جهانی عرضه کنند.
تولیــد مواد مخدر به حیثیت جهانی افغانســتان نیز صدمه زده
است ،بسیاری از مردم دنیا افغانســتان را به عنوان یک کشور
جنگ زده و تولید کننده مواد مخدر می شناسند .کشت و تولید
مواد مخدر ،بر تصویری که جامعه مدنی و حکومت افغانســتان
از کشــور برای جهانیان ارائه می کنند ،سایهی سنگینی افگنده
اســت و در بسیاری موارد تیتر درشت رســانههای جهان شده
اســت .تغییر این تصویر نیازمند مبارزه جدی با کشت ،تولید و
قاچاق مواد مخدر است.
حکومت افغانستان بیش از یک و نیم دهه است که برای مبارزه با
مواد مخدر پولهای هنگفتی را به مصرف رسانده است و برنامهها
و راهکارهای مختلف را روی دست گرفته است .اما افزایش کشت
و تولید مواد مخدر در کشــور ،بیانگر این اســت که راهکارهای
حکومت افغانســتان برای مبارزه با مواد مخدر ،از مؤثریت الزم
برخوردار نبوده است و برای محو مواد مخدر کارآمد نبوده است
و نیاز است تا این راهکارها بصورت جدی بازبینی شود.
عــاوه بر این ،باید ارادهی جدی برای مبــارزه با مواد مخدر در
درون حکومت بوجود بیاید .نبود ارادهی الزم برای محو کشــت
کوکنار در سالهای گذشته ،یکی از عوامل ناکامی حکومت در امر
مبارزه با مواد مخدر بوده اســت و تداوم این رویکرد ،برنامه های
حکومت برای ثبات امنیتی ،سیاســی و اقتصادی را آسیب جدی
می رساند.

یونان از نظر سیاسی در تاریخ آوازة بلند دارد
و تجربة یونان در دنیای گذشــته و به نحوی
در دنیای بعد از یونان کم سابقه است .امروز
همه پژوهشــگران تاریخ و اندیشه معتقد
هستند که سیاست حتی سیاست به مفهوم
امروزی آن از نوآوریهای اندیشة یونانی بوده
است ،هم چنان که فلسفه را یونانیان تأسیس
کرده است اندیشة بهترین دولت ،اندیشه نو،
نبود ،یونانیان به سابقة کششیفطری همیشه
میکوشید ،در همة رشتههای علمی و هنری
بــه کمال راه یابد و این کشــش در زندگی
سیاسی هم مایة ناخرسندی دائمشان از وضع
موجود بود و حتی قانون سختگیرانة موجود
درجامعة يونان که هر کوششی را برای واژه
گون ساختن نظام سیاسی دولت به مجازات
مرگ محکوم میکرد ،مانع از آن نشد که دست
کم در عالم خیال طرح يک زندگیسیاســی
بهتر را نریزد ،مخصوصــ ًا اوضاع اجتماعی
سالیان دراز ،موضوع تفکر جدی بود ،حتی در
روزگاران باستان و اعصارهرجومرج ،شاعران
تصاویر گوناگون آرمانی از دولت مبتنی بر نظم
و قانون ساخته بودند .
تورتایوس« » tyrtaeusFشــاعر محافظه
کار اســپارتی نظام سیاسی اسپارت را نظام
آرمانی اعالم کرد بود وســولون گامی فراتر
از آن رفته و دولت شهر کامل را دولت شهر
دانســته که بر آرمان عقلی استوار باشد .در
دوره سوفســطائیان ،متفکران حتی بیشتر
از این رفته و برای از میان برداشتن شرور و
معایب اجتماعی پیشنهادهای عملی به میان
آورده بودند .هیپوداموس« »hippodamus
وفالئاس« »phaleasکــه کلیات مربوط به
دولتهای خیالیشــان از طریق سیاســت
ارسطو ،قابل ارزیابی است ،به پیروی از روحیة
عقل گرای عصر خویش ،طرح نظام سیاسی
عادالنه و پایداری را ریخت که شکل قالیبیش
یاد آوری نقشة شهر سازی هیپوداموس است
وفالئاس در طرح نظام سیاســی خود تربیت
یکسان را برای همة پیش بینی کرده بود و این
تربیت را ،بندی دانسته بود که تمام جامعه را
از درون به هــم میپیوندد .در اواخر جنگ«
پلو پونز»یکی از سوفسطائیان رسالة دربارة
اصالح دولت نوشت و مسأله اصلی جامعه را
فضیلت شهروندی ،قدرت و مرجعیت قوانین

قربانعلی انصاری

قلم داد کرده بود
بدین سان مردم یونان به یاری مردان اصالح
طلبی مانند ســولون که از طبقة متوســط
برخوردار بود ،شهر آتن را به گونة بازسازی
کــرد که تعادلی میان فقــرا و ثروت مندان
برقرار شود .یونانیان اعتقاد داشت ،که عدالت
و تعادل را ســولون از آسمان به زمین آورده
است و درمیدان عمومی شهرقرار داده است.
ســولون یکی از حکیمان هفتگانه یونان
قدیم اســت که در اواخر قرن هفتم و اوایل
قرن ششــم پیش از میالد حضرت مسیح
میزیسته است ..سولون بنیانگذار حکومت
مردم در تاریخ یونان است؛ زیرا او اولین کسی
است که هم ازنظر تئوريک وهم درعمل باب
مشارکت شــهروندان را در امور سیاسی باز
کرد .او میگوید :ســبب سیه روزی آنان
رهروان دموس اســت که برای رســیدن به
نوا ،آنان را به بینوای میکشــاند .بنابراین
تمام کوشش سولون در دوره زمامداری اش
مصروف هوشیار کردن تودهها ،تدوین قوانین،
تشــکیل دادگاههای به منظور احقاق حقوق
شهروندان آتنی ونیز گستردن فضای بیشتر
سیاسی برای مشــارکت شهروندان در امور
شهری گردید.
اصالحات سولون پنجاهسال پس از به قدرت
رســیدن فرمانروای خودکامه آتن ،از سوی
یکی از اصالح گران آتنی ،پی گرفته شــد و
مقدمات حکومت شورای واقعی یا دمکراسی
درشــهر آتن فراهم شد وبراي نخستين بار
یونانیان شیوة نوی از کنش و واکنش انسانی
را که از آن به مناسبات سیاسی یا شهر وندی
تعبیر شده است ،در تعارض با چیرگی فردی
بر دیگران ابداع کردند.
بنا براین بنیان گذاری اندیشــه سیاسی در
یونان و سازمان سیاســی و اجتماعی که به
صورت نهادهای دمکراتیک شکل گرفت از
نوآوری هاي قوم یونانی اســت و این روند تا
زمان افالطون ادامه یافت و افالطون باطرح
مدینة فاضله درجهت گسترش نظریة سیاسی
اش گام های جدی درعرصة انديشة سياسي
برداشــت ،به نحوی که ايده هاي سياســي
بسیاری از فیلســوفان بعد از افالطون چه
درغرب وچه درشر ق به نحوي متآثر ازافکار
واندیشه های وی هست ،بخصوص حکومت

حکیم ،اساســیترین و مهمتریــن اصل در
اندیشة سیاسی افالطون است ،حوادث سیاسی
زمان افالطون ازجمله اعدام استادش سقراط به
اتهام گمراه کردن جوانان  ،او را بر آن داشــت
که براي سعادت وخوشبختي جامعه ،حکومت
فیلســوفان را برای جامعه ،کمال مطلوب و
ضروری بداند .بر اســاس این نظریه ،تنها راه
نجات از حاکمیت نظامهای فاســد ،واگذاری
اداره امور دولتها و کشورها به دست فالسفه
و حکیمان است .در فلسفة سیاسی افالطون
خدا باید بر ما حکومت کند و حاکمیت خدا در
حاکمیت قوانین الهی ظهورمی یابد و تنها با روح
یا خرد که جزء الهی وجود آدمی است ،میتوان
به قوانین االهی دســت یافت و فیلسوف هم
کسی است که با حاکم گردانیدن روح خود بر
سایر اجزاء هستی خویش میتواند ،به شناخت
قوانین الهی نزدیک شود؛ ازاین رو افالطون باور
مند است بزرگترین بیماری دنیای سیاسی
و اخالقی فقدان مرجع عالی اســت تا هدفی
را که باید در نظر داشت معین نماید و قوانین
الزم را برای دســتیابی بــه آن هدف وضع
نماید و معالجه بیماریهای اجتماعی امکان

نخواهد داشــت مگر اینکه قدرت سیاسی
و روح فلســفی باهم متحد شود ،براساس
اين نگاه است که اصل معروفی افالطون به
وجود میآید که به موجب آن بدبختی جامعه
به پایان نخواهد رسید مگر اینکه فیلسوفان
شاه شود یا شاهان دل به فلسفه بسپارد این
اصل اساسی افالطون ،راه حل آرمانی ،تنش و
کشمکش میان دولت و تربیت فلسفی است.
افالطون در باره علت شایســتگی فیلسوف
برای زمامداری می گوید :فیلسوف راستین
دلبستة فلســفه و جویای دانشگا ه است ،با
عقل و اندیشــه و تهذیب نفس ،اشتیاق به
تماشــای حقیقت دارد به مدرکات حسی
کثیر ،دل نمیســپارد و همة عمر را در حال
سرگردانی روی دریای لرزان عقاید و پندارها
به سر نمیبرد ،بلکه چشم درونش همیشه به
موجود واحد دوخته شــده است و میتواند
بر فراز پدیدههای مفرد کثیر ،شکل اصلی و
حقیقی آشیاء را بجوید و دریابد .پندارهای
تودة مــردم ،چه در این باره وچه دربارة امور
و مســائل دیگر در نیمه های تاریکی میان
وجود حقیقی وعدم سرگردان است ،مردان

رسم ورواج های نوروزی دربامیان
جشــن نوروز از دوران باســتان تا كنون ،با
شكوهمندی در افغانستان تجليل میگردد.
اين جشــن باســتانی كه نويدبخش ختم
زمستان و آغازگر بهار ميباشد ،تاريخ كهن
دارد .اما بحرانهای سیاسی و فرهنگی نزدیک
به چهاردهه گذشــته درکشور سبب از بین
رفتن شماری از رسم و رواجهای محلی تجلیل
از روز نوروزدربامیان شده است.
در گذشــتههای دور از روز نوروز بر عالوهی
آغاز سال نو و رسیدن فصل بهار ،بهعنوان روز
دهقان نیز تجلیل میشد ،در این روز دهقانان
برنامههای ویژهی خودشان را داشتند که هم
اکنون به فراموشی سپرده شده است.
زنان از اول ماه حوت بــرای تجلیل از نوروز
و اســتقبال ازآمدن بهارآمادگی میگرفتند،
سمنک می انداختند و خانه تکانی میکردند،
جوانان ،بــا ذخیره کردن تخم مرغ کلنگی و
آماده ساختن چوب دنده توببازی رسیدن
نوروز را بیتابانه انتظار میکشــیدند ،اما در

 کارتون روز

qبنیانگذار :داکتر حسین یاسا
qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير :حفیظ اهلل زکی

نوروز رجا

ســالهای اخیر برخی از این رسم ورواج ها
درحالت ازبین رفتن است.
پیش از انقالب باشــندگان بامیان این روز را
با تشــریفات خاصی تجلیل میکردند ،یک
شب پیش از عید نوروز خانواده ها به یاد بود
اموات شان نذر و خیرات میکردند وآن را خانه
یکیدیگر میفرستادند که به آن عید مرده ها
میگفتند.
دهقانــان در روز نــوروز ،بــه گــردن و
پیشــانه گاوهای قلبهایشــان تعویضک و
گردنبندیهای توپــکداری را که زنان به
پیشواز آغاز کشت و کار و شکوفایی طبیعت
از نخهای رنگارنگ میبافتند ،میآویختند.
شانه های یوغ ،شاخ گاوها و پیشانه قوچ ها
را رنگ کرده ،با رسپار ،قوچهای جنگی ،بیل
و دیگر وســایل کشاورزی ،یگان خوشههای
گندم سال گذشته را نیز به گوشه دستارشان
زده در پیــش روی حمکران»والی» و دیگر
مقامات دولتی والیت ریژه رفته آغاز سال نو را
مبارکباد میگفتند .از طرف مسئوالن دولتی
به دهقانانی كه گاوهای قلبهای و شــيری و
ساير حيوانات خوب تربيه میکردند و در توليد
محصوالت زراعتــی ،موفق بودند جايزههای
تشويقی داده میشد.
پس از مراســم ویــژه ،جوانــان در مقابل
مجســمه های بودا جمع شده کشتیگیری،
ریسمانکشــی و ماچوکسواری میکردند.
بزرگساالن ســال نو را به همدیگر تبریکی
گفته دعای شکرگزاری و تمنای خیر و برکت
میکردند ،سپس راهی زیارتگاها ،تفریحگاه ها
وپاشیدن بذرهای بهاری می شدند.
استاد قنبرخان یکی از باشندگان ولسوالی
یکه ولنگ میگوید« :روز نوروز برای مردان
جوان که میتوانســتند چاپاندازی کنند
یک روز بــهیادماندنی بود ،آنان روز نوروز از
قریههای دور و نزدیک به مرکز ولســوالیها
جمع شده اســپدوانی و بزکشی میکردند،
تعدادی هم سوار بر اســپهای تندرو نیزه
میزدند ،تماشاگران هلهله راه انداخته کف
میزدنــد ،زنان به قاش زین اســپهای که
برنده مسابقه می شدند دستمال های قیمتی
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میبستند».
او عالوه میکند« :پیرمردان که توانایی بازیهای
ی را نداشتند مجالس بزم برگزار میکردند،
رزم 
در باالی یک بام و یــا در یک تاوه خانه جمع
شده قصه خوانی میکردند ،شاهنامه و حمله
حیدری میخواندند ،این برنامه توسط یک فرد
خوشآواز با شدومد خاصی اجرا میشد».
بهگفته استاد قنبرخان تا سیوچهل سال پیش،
در بسیاری از مناطق بامیان بین زنان و اطفال
این والیت نیز رســم بر این بود که در اولین
دیدار ســال نو پس از احوالپرسی با همدیگر
میگفتند« :عید مبارک ،بدیها رفت خوبیها
آغاز شد».
عنعنه های نوروزی زنان
درگذشته ها زنان بامیان در برنامه های خاص
نوروزی خود را داشــتند ،اما در ســالهای
پسین بسیاری از آن عنعنه و رواجهای بومی
باشــندگان این والیت به فراموشــی سپرده
شده اســت؛ در عوض بعضی از رسم و رواجها
مثل خانه همدیگررفتن دسترخوان انداختن،
کیک و کلچه سر دسترخوان آوردن رسمهای
جدیدی است که با برگشت مهاجرین از بیرون
آمده است.
زهراحســینی یکی از زنان فعال مدنی والیت
بامیــان میگوید« :در گذشــتههای دور زنان
بامیان ،نیز روز نوروز را با بازیهای مخصوص
خودشــان تجلیل میکردند ،نان فتیر  -که با
شیر ،تخم مرغ و قیماق خمیر میشود -پخته
میکردند ،ماه نوی میرفتند ،بعد از چاشــت
نوروز را در یک جای جمع میشدند ،آنان یکی
از زنان خوشتب را لباس مردانه میپوشاندند،
از پشــم بز و گوســفند به او ریش و بروت
میساختند ،وی را صاحب کندوی گندم خطاب
کرده دورش پیشپو میکردند ،غمبور میزدند
اخوچی میزدند و غیچک مینواختند».
خانم حسینی از برخی رسم ورواج های بومی
مردم که هماکنون فراموش شــده اســت با
حسرت یاد نموده میافزاید« :در سابق باور به
این بود که در روز نــوروز زمین دوباره زاییده
میشود،عروس و یا دخترجوان و دم بخت خانه
دو هفته پیش از نوروز ســمنک میکاشتند،

شــبی پیش از نوروز یک خروس سفید را به
پیشواز سال قربانی میکردند و تولد دوباره
طبیعت را جشن میگرفتند».
رواج دیگری که هماکنون از آن تنها یک َمثَل
باقی مانده است که میگویند« :جنگ خرمن
سرشــدیار» قول و قرار دهقانان و مالکان
زمین بود که بعــد از خوردن حلوای نوروزی
صورت میگرفت ،مردان زراعتپیشه ،شرایط
کارشان را در طول زمستان موکول میکردند
به روز نوروز و پس از صرف حلوای نوروزی.
ســرورصفدری ،باشنده ولســوالی پنجاب
این والیت نیز به گذشــته ،بر میگردد ،او از
بازیهــای دوران کودکــیاش در روز نوروز
یادکــرده میگوید« :فرا رســیدن نوروز را
بیتابانه انتظار میکشیدیم ،آن روز همه بچهها
یکجا جمع شــده کاله قاغ بازی میکردیم،
باالی برف سورجه میزدیم  -نوعی بازی روی
برف میباشد شبیه اسکی ،-توپدنده و دوره
میخ بازی میکردیم».
او عالوه میکند« :برای من و همسنوساالنم،
نوروز ،یک روز خاطرهانگیز بود ،مزه غذاهایی
را که در روز نوروز تهیه میکردند تا هنوز به
کام دارم ،بسیار لذتبخش بود ،یکی سرخ و
قبرغه جگر را بیشتر دوست داشتم ،بعضی
خانوادهها دلده نیز میپختند».
مراسم نوروز در سالهای اخیر
با آنکه شماری از رسم و رواجهای بومیمردم
بامیان به فراموشی ســپرده شده است ،اما
هنوزهم نوروز در این والیت یکی از روزهای
تاریخی و بهیادماندنی است که با مراسم خاص
آوازخوانی ،موســیقی ،رقص و پایکوبی ،به
نمایش گذاشتن صنایع دستی زنان و مسابقات
ورزشی تجلیل میشود.
خانوادهها پيش از ورود نوروز - ،خانهتكانی-
میكنند .خانهتكانی مفهومش اين است كه
به خاطر استقبال از نوروز ،اين نخستين روز
بهاری و نخســتين روز سال نو خورشيدی،
خانههايشان را پاك و صفا مینمايند .درمرکز
بامیان صندليها را برمیدارد و به تاوهخانهها
ديگر آتش نمیكنند.
پیش از نوروز ،زنان ،سمنک میکارند و برای

سیاســی هم از این جهت فــرق باتوده های
مردم ندارد ،انواع قوانین و نظامهای سیاسی
را سرمشــق خود قرار میدهد و جز تقلید از
قوانین و نظامها ،کاری از دستش بر نمیآید از
تقلید ،تقلید میکند؛ اما فیلسوف کسی است
که سرمشق روشن در درونش دارد ،هنگام که
همه چیز در حال زیر و زبر شــدن است ،بدان
سرمشق چشم میدوزد واین باالترین فضیلت
است برای یک فيلسوف.
هرچند افالطون از حکومتهای مختلف بحث
کرده است ،ولی به طور روشن ،حکومت مطلوب
خود را بیان نکرده است ؛اما از سخنان افالطون
استنباط می شــو که افالطون در بسیاری از
گفتگوهایش حکومــت حکیم را مطرح کرده
اســت ،که اگر بخواهیم حکومت مورد پسند
افالطونی را معرفی کنیم ،باید به چیزی به نام
«مستبد خیرخواه» قائل شویم .البته باید توجه
داشت که استبداد حکیم ،استبدادی مشروط
به خیرخواهی و ســعادت است و با حکومت
مستبدانی که مصداق ظالم و مستبد بودهاند
فرق بسیار دارد .پس ما با دو شکل مطلق مدینه
رو بر هستیم ،مدینة فلسفی که در آن خرد و
عقالنیت حاکم اســت و فیلسوفشاه بر آن
حاکم است و مدینه استبدادی که در آن امیال
و شهوات حاکم است .در زمانی که فیلسوف
حضور دارند و اداره امــور مدینه را بر عهده
میگیرد ،نیازمند هیچ قانون بیرونی نیستند؛
بلکه قانون آنها مبتنی بر دانش ایشان است.
براین اساس در دولت آرمانی افالطون نیازی به
قوانین جزئی نیست؛ زیرا نظام ترتیبی کاملی
که«جمهوری»بر آن اســتوار بود ،دولت کامل
را از قوانینی که بــار دوش دولتهای زمان او
بود بینیاز میساخت  .به باور افالطون ،قدرت
حکومت ،باید در دســت فرمانروایی باشد که
از روی دانش حکومت میکند ،نه در دســت
قانون  .چرا که یگانه قانون درست ،دانش و هنر
کسی اســت که در امر سیاست استاد است و
نیروی هنر را باالتر از قانون مد ّون میشمارد
 .در صورتی که فیلسوفشاه درجامعه حضور
نداشته باشــد چه باید کرد؟ به نظر افالطون
در این صورت قانون مدون باید حاکم باشــد؛
زیرا قانون مد ّون و مکتوب ،جایگزینی اســت
برای دانش حاکم که نقش قانون راســتین را
در دوره حضور فیلسوفشاه بازی میکند .در
دوره حضور حکیم و فیلسوف قانون مکتوب
و مد ّونی وجود ندارد ،بلکه هر آن چه بر اساس
دانش آنها بیان و اعالم شود ،در حکم قانون
اســت ،در دوره غیبت فيلسوفشاه ،قانون
مد ّون مبنای عمل است.
اطفالشــان لباس نو میدوزند ،خانوادههای
خوش روزگار ،پردههای کیلکین و بعضی اساس
خانهشــان را نیز نو میکنند ،خانوادههایی که
نامزاددار هستند ،یک دست لباس با مقدار میوه
وشیرینی ،اگر متمولتر باشند یک بره الندی به
خانه عروس آیند ه عیدی میبرند.
از حدود ده سال بدینسو در شب تحویل سال
نو ،شــمار زنان ،مردان و اطفال در مقابل پیکر
تخریب شــده بودای  ۵۳متره و یا درسالنی
جمع میشوند تا پاســی از شب به آوازخوانی
و قصهخوانی میپردازند .هنرمندان سرشناس
محلی مانند صفدر توکلی ،ســید انور ،عظیم
رضایی ،میرچمن سلطانی ،علی دریاب و ديگر
اســتادان موسيقي و ســرايندگان معروف با
اشتراكشان میله نوروز را نشاط و سرور خاص
میبخشند.
روز نوروز تعدادی از مردم در مرکز این والیت
جمع شده در زیارت میرهاشــم میروند و با
برافراشــتن علم زیارت میرهاشم ،سخنرانی
مقامات والیت ،دیدار از گلزار شهدا این روز را با
شکوهمندیتجلیلمیکنند..
نجیبه یکی از دختران جوان که در مرکز بامیان
زندگی میکنند میگوید« :صبح نوروز با تهیه
کردن سفره هفتســین عید را آغاز میکنم،
یک سبد سمنک تازه نیز در وسط دسترخان
میگذاریم ،دور آن جمع شــده ،سال نو را به
یکدیگر مبارک باد میگویم ،خانه دوســتان
و فامیلهایم میرویــم ،میله میگیریم ،جای
تفریحی چکر زده و ساعتتیری میکنیم.
اما اینکه پســران جوان ،نوروز را در بامیان
چگونه تجلیل میکنند ،هاشم باشندهی دره
آهنگران این والیت میگوید« :پس از خوردن
نذر حضــرت علی در کوه میرویم ســرجه
میزنیم ،در میرهاشــم میآییم تخمجنگی و
مرغجنگی وتوپ بازی میکنیم»
نوروز مغاره نشینان
بیش از دو صد خانوداه در اطراف مجسمههای
تخریب شــده بودا ،در مغارههای کوه زندگی
میکنند ،آنان نیز نوروز را جشــن میگیرند،
اما متفاوتتر از دیگر شهروندان بامیان ،چون
مغارهنشینان نمیتوانند به اطفالشان لباس نو
بخرند ،غذای لذیذ بپزند ،سفره هفتسین تهیه
کنند و با دیگر شهروندان یکجا مراسم بگیرند.
خدابخش که یکی از این مغار ه نشینان میگوید:
«نوروز را با پختن حلوای سفید ،حلوای ُسجی و
برنج دمپخت تجلیل میکنیم ،مردان خانواده
همراه اطفال با یــک قورغذای نذرانه در یک
مغاره کالن جمع میشــوند ،بعد از صرف غذا
دعا میکنند که روزی ما هم صاحب یک خانه
و سرپناه شویم ،بركت ،صلح و امنيت در سال
نو می خواهیم «.
به بــاور خدابخش ،نوروز یکــی از زیباترین
تحفههایی اســت که از مردمــان قدیم به
مردم امروزی به میراث مانده اســت ،او عالوه
میکند»:روز نوروز بهعنوان آغاز سال نو ،فصل
شکوفایی طبیعت ،پشت سرگذاشتن سختی و
ط آور است».
گرفتاریهای زمستانی بسیار نشا 
شــماری از باشندگان بامیان به این باوراند که
روز نوروز مصادف با به خالفت رسیدن حضرت
علی اســت و تعدادی هم از این روز بهعنوان
آغاز فصل کشاورزی به برگزاری جشن و سرور
مشغولاند.
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