
ــه  ــه حمل ــش ب ــل متحــد در افغانســتان در واکن ــت مل ــأت معاون هی
ــت  ــان در شــهر لشــکرگاه ضمــن محکومی ــر مراســم جشــن دهق ب
ــی نشــان می دهــد  ــه اعــام داشــته کــه »یافته هــای ابتدای ایــن حمل
ــرار  ــدف ق ــی را ه ــی دولت ــوولین ملک ــداً مس ــه عم ــن حمل ــه ای ک

داده اســت«.
ــوی  ــود از س ــا می ش ــه ادع ــی را ک ــد دارد، بیانیه های ــا تأکی یونام
طالبــان بــه رســانه ها رســیده و در آن ایــن گــروه مســوولیت 
ــان  ــت. طالب ــوده اس ــه نم ــه، ماحظ ــده گرفت ــذاری را برعه بمب گ
ــی  ــات مســوولین دولت ــن تلف ــا وجــود پذیرفت ــا ب ــه ه ــن بیانی در ای

ــد. ــانده ان ــیب نرس ــرد ملکــی آس ــچ ف ــه هی ــا ب ــد آنه ــه ان گفت
ــرد  ــف ف ــه تعری ــده ک ــادآور ش ــر ی ــای درگی ــه جناح ه ــا ب یونام
ــامل اعضــای ادارات  ــی ش ــن بین الملل ــا قوانی ــت ب ملکــی در مطابق
ــراد  ــدی اف ــرار دادن عم ــدف ق ــود. ه ــز می ش ــی نی ــی دولت ملک
ــرده  ــح ک ــا تصری ــد. یونام ــی می باش ــم جنگ ــامل جرای ــی ش ملک
ــگ  ــر در جن ــای درگی ــز طرف ه ــول تمای ــا اص ــت ب ــه در مطابق ک
ــی  ــراد ملک ــان و اف ــان جنگجوی ــه می ــا همیش ــتند ت ــف هس مکل

ــوند. ــل ش ــک قای تفکی
هیــأت معاونــت ملــل متحــد در افغانســتان همچنــان تصریــح کــرده 
کســانی کــه چنیــن حماتــی را طرح ریــزی و اجــرا می کننــد بایــد 

بــه عدالــت کشــانیده شــوند و پاســخ گو باشــند.

چاپ همزمان در کابل و هراتسال l10 شمارۀ مسلسل l2461 دوشنبه 5 حمل/ فروردین l1398 18رجب المرجب l1440 25 مارچ 2019

صفحه 7

www.mandegardaily.com

ریشه یابـی آسیب هـای 
قـوم گرایـی

غنی؛ 
معضل اصلِی جنگ و صلح

26

شب و روزهای مرگبار 
برای نیروهای امنیتی در هلمند

یوناما در واکنش به انفجارهای استدیوم ورزشی در لشکرگاه:

کسانی که افراد ملکی را می کشند باید به عدالت کشانده شوند

ســه شــب پیــش، افــراد طالبــان بــر چنــد پاســگاه نیروهــای امنیتــی در 
ولســوالی ســنگیِن والیــت هلمنــد حملــه کردنــد. ایــن حملــه طالبــان 

بــرای نیروهــای امنیتــی بســیار مرگبــار بــود.
ــر  ــه ب ــان ک ــه طالب ــن حمل ــی، در ای ــع امنیت ــات مناب ــاس معلوم براس
ــه اســت، اجســاد حــدود ۳۵  ــان صــورت گرفت ــد پاســگاه همزم چن
ســرباز ارتــش بــه مرکــز نظامــی شــوراب در قــول اردوی ۲۱۵ میونــد 

ــد. انتقــال داده شــده ان
یــک منبــع امنیتــی کــه نمی خواهنــد نامــش گرفتــه شــود بــه ُهشــدار 
می گویــد کــه در ایــن حملــه، بیشــتر از ۵۰ ســرباز ارتــش نیــز زخمــی 

شــده انــد کــه همه گــی بــه قــول اردوی میونــد انتقــال یافتــه انــد.
طالبــان در کنــار حملــه بــه پاســگاه ســربازان ارتــش، بــه پاســگاه های 
ــه  ــز حمل ــود نی ــی می ش ــت مل ــوط امنی ــه مرب ــی ک ــربازان پارتیزان س
ــوز  ــی هن ــای محل ــن نیروه ــات ای ــورد تلف ــا در م ــد. ام ــرده ان ک
اطاعــات دقیــق در دســت نیســت. منابــع رســمی ارتــش در والیــت 
هلمنــد هنــوز حاضــر نشــده انــد در مــورد جزئیــات ایــن رویــداد بــا 

ــد. ــی بزنن ــانه ها حرف رس
ــس  ــی مجل ــت داخل ــون امنی ــس کمیس ــوزی، ریی ــم الک ــا هاش ام
ــت  ــد اس ــت هلمن ــنگین والی ــوالی س ــی ولس ــندۀ اصل ــه باش ــنا ک س
می گویــد کــه در ایــن حملــه طالبــان، ۴۸ ســرباز ارتــش، ۱۰ ســرباز 
ــد و ۷  ــهور ان ــنگوری مش ــای س ــه نیروه ــه ب ــی ک ــۀ پارتیزان از قطع

ــد. ــده ان ــته ش ــس کش ــرباز پولی س
ــد  ــان می ده ــه او دارد نش ــی ک ــد معلومات ــوزی می افزای ــای الک آق
کــه همچنــان ۳۸ نفــر از نیروهــای امنیتــی افغانســتان در ایــن حملــه 

ــد. ــان زخــم برداشــته ان طالب
ــد  ــی هلمن در ســویی دیگــر، عطــاواهلل افغــان، رییــس شــورای والیت
ــه  ــن حمل ــه او دارد در ای ــی ک ــد، اطاعات ــدار می گوی ــه ُهش ــز ب نی
طالبــان، ۲۰ نظامــی کشــته شــده و کمتــر از ۳۰ ســرباز زخــم برداشــته 
ــه  ــش، ب ــات نیروهــای ارت ــار در شــمار تلف ــاوت در آم ــن تف ــد. ای ان
ایــن دلیــل اســت کــه قــول اردوی ۲۱۵ میونــد نمی خواهــد اطاعــات 

ــد. ــرار بده ــانه ها و دیگــران ق ــار رس ــق در اختی دقی
عمــر زواک، ســخنگوی والــی هلمنــد، وقــوع درگیــری و وارد شــدن 
تلفــات بــه نیروهــای امنیتــی را تاییــد می کنــد و می گویــد کــه ده هــا 
ســرباز کشــته و زخمــی شــده انــد. او می گویــد در حمــات هوایــی 
کــه بــر ایــن ولســوالی صــورت گرفتــه اســت، بــه نیروهــای طالبــان 
ــان  ــق همچن ــار دقی ــا آم ــت، ام ــده اس ــدی وارد ش ــات ج ــز تلف نی

وجــود نــدارد.
بــا ایــن حــال، گــروه طالبــان ادعــا دارنــد کــه در حملــه بــه ولســوالی 
ــا را  ــزات آن ه ــی تجهی ــی را کشــته و تمام ســنگین، ۶۳ ســرباز امنیت
بــا خــود بــرده انــد. در اول مــاه مــارچ نیــز، گــروه طالبــان وارد قــول 
اردوی ۲۱۵ میونــد شــدند و نزدیــک بــه چهــل ســاعت بــا نیروهــای 
امنیتــی بــه درگیــری پرداختنــد. در ایــن حملــه طالبــان، بیشــتر از ۵۰ 
ــه ۲۰ ســرباز دیگــر زخــم  ســرباز امنیتــی کشــته شــدند و نزدیــک ب

برداشــتند.
هــر چنــد وزیــر دفــاع در ســفرش بــه ایــن قــول اردو، شــمار تلفــات 
نظامیــان را ۲۵ نفــر عنــوان کــرد، امــا گزارش هــای بعــدش نشــان داد 
ــول اردو  ــن ق ــد ای ــرباز و کارمن ــتر از ۵۰ س ــه بیش ــن حمل ــه در ای ک

کشــته شــدند.

نزدیکی توافق امریکا با طالبان
ناممکن خواندن اجماع منطقه یی برای پایان جنگ افغانستان
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درحالـی کـه شـماری از سیاسـیوِن کشـور بـرای 
آغـاز دور دیگـری از گفت وگوهـا بـا طالبـان در 
قطـر آمـاده می شـوند، ارگ ایـن دیـدار را فقـط 
بـرای  نفعـی  هیـچ  کـه  می دانـد  علمـی  بحـِث 
رسـیدن بـه صلـح نمی رسـاند. پیـش از ایـن نیـز 
ارگ در واکنـش بـه نشسـت مسـکو گفتـه بود که 

ایـن نشسـت علمـی ـ تحقیقـی بـوده اسـت.
 حـاال این کـه اسـتفاده از چنیـن ادبیاتـی بـه چـه 
معنـا می توانـد باشـد، کامـًا روشـن اسـت. ارگ 
سراسـیمۀ وضعیت و حالتی اسـت کـه در ماه های 
اخیـر بـه دنبـال آغـاز گفت وگوهـای صلـح میان 
طالبـان و هیـأت امریکایی آغاز شـده اسـت. ارگ 
نه تنهـا  گفت وگوهـا  ایـن  در  را  خـود  موقعیـِت 
سرنوشـتی  حتـا  کـه  می بینـد،  مواجـه  بـا خطـر 
چـون سرنوشـت داکتـر نجیـب اهلل را برای سـران 

می کنـد.  پیش بینـی  حکومـت 
آقـای غنی پـس از این کـه گروه طالبان نخواسـت 
بـا هیـأت حکومـت در ابوظبـی دیـدار کنـد، بـا 
خشـم و عصبانیـت اعـام کرد کـه گفت وگوهای 
داکتـر  وضعیـت  چـون  وضعیتـی  این چنینـی 
نجیـب اهلل را در آخریـن ماه هـای حکومتـش برای 
بـرای او رقـم خواهـد زد. آقـای غنـی بیـراه هـم 
وارخطـا نیسـت، به ویـژه پـس از این کـه مشـاور 
امنیـت ملـی اش در نیوریـارک بزرگ تریـن خبـط 
سیاسـِی خـود را بـه نمایـش گذاشـت. حـاال نـه 
تنهـا طالبـان روی خـوش بـه آقـای غنـی نشـان 
نمی دهنـد کـه حتـا امریکایی هـا نیز کـه در آوردِن 
او بـه قـدرت سـنِگ تمـام گذاشـتند، دیگـر به او 
اعتمـاد ندارنـد. هرچنـد کـه هنوز واقعًا مشـخص 
نیسـت کـه رابطـۀ آن هـا بـا غنـی چگونه اسـت. 

برخـی از صاحب نظـران کـه به شـدت بـه اوضاع 
فعلـی مشـکوک انـد، بـاور دارنـد که بـازی ارگ 
و کاخ سـفید آن گونـه هـم کـه در ظاهـر امـر بـه 
ُکل  و  نیسـت.  جـدی  چنـدان  می رسـد،  نظـر 
ماجـرا بـر اسـاس سـناریوِی از قبـل تنظیـم شـده 
مسـایل  در  عینیت بـاوری  امـا  می شـود.  عملـی 
سیاسـی از پذیرفتـن چنیـن حکـم قطعـی مانـع 

می شـود. حداقـل مـا تجربـۀ آقـای کـرزی را در 
سـال هـای پایانـِی حکومـِت او بـا خـود داریـم. 
او نیـز در سـال های پایانـِی خـود تـاش کـرد که 
امریکایی هـا را متقاعـد سـازد کـه خـاف قانـون 
اساسـی برای سـومین بار او را در کرسـی ریاسـت 
جمهـوری افغانسـتان نگـه دارنـد؛ امـا وقتـی این 
درخواسـت از سـوی کاخ سـفید پذیرفتـه نشـد، 
آقـای کـرزی از امضـای پیمـان امنیتـی بـا امریکا 
اجتنـاب ورزیـد و حتـا جرگـۀ مشـورتی صلـح 
را بـه همیـن منظـور برگزارکـرد، ولـی خـودش 
نمی دانسـت که جرگۀ فرمایشـِی او علیـه اش قرار 

خواهـد گرفـت. 
از آن زمـان، آقـای کـرزی چهـرۀ یک مبـارز ضد 
سـابق  رهبـر  هوگوچاویـز  همچـون  امریکایـی 
ونزویـا را بـه خـود گرفـت کـه همـۀ بدی هـا را 
بـه دسـتگاه امریـکا و رهبـراِن آن کشـور مربـوط 
می دانـد. امـا ایـن روزهـا کـه امریکایی هـا لبخند 
گویـا  و  می دهنـد  کـرزی  آقـای  تحویـِل  ملیـح 
اشـرف غنی  رقیبـش  برابـر  در  او  از  می خواهنـد 
بـا  نیـز  پدرکشـته گی کـرزی  آن  کننـد،  اسـتفاده 
امریکایی هـا بـه صـورِت کم سـابقه کاهـش پیـدا 
کـرده و او بـه صـورت واضـح از طـرح زلمـی 
خلیـل زاد بـرای آوردن صلـح حمایـت می کنـد. 
پـس می تـوان نتیجـه گرفـت کـه رابطـۀ ارگ و 
کاخ سـفید بـه همـان نقطه یـی رسـیده کـه رابطـۀ 
پایانـِی  سـال های  در  امریـکا  بـا  کـرزی  آقـای 

بـود.  رسـیده  حکومـت داری اش 
حـاال اشـرف غنی رییـس حکومـت وحـدت ملی 
و  بـاور  امریـکا  برنامه هـای  و  طرح هـا  بـه  نیـز 
اعتمـاد خـود را از دسـت داده و اگـر کسـانی در 
افغانسـتان پیدا شـوند که از او حمایـت کنند، حتا 
حاضر اسـت که دشـنام به آدرس کاخ سـفید نثار 
کنـد. امـا او از چنـان جایـگاه ملـی در میـان مردم 
برخوردار نیسـت که بتوانـد چنین هدفی را محقق 
سـازد. تاش هـای ایـن روزهـای آقای غنـی و به 
ویـژه نزدیکـی به امـارات متحـد عربـی و آوردن 
برخـی چهره هـای جـوان در دسـتگاه دولت، همه 

بـرای مانورسیاسـی او انجـام می  شـوند. او از یک 
طـرف بـه امـارات نزدیکی پیـدا کـرده و از طرف 
دیگـر می خواهـد بـا احساسـاِت جوانـان بـازی 

صلـح و جنـگ را همچنـان ادامـه دهد. 
هرچنـد دونالد ترامـپ رییس جمهـوری امریکا به 
صـورِت واضـح همیـن چند روز پیـش اعام کرد 
کـه ایـن کشـور در گفت وگوهـای صلح بـه دنبال 
منافـع خـود هسـت و در ایـن رابطـه نمی خواهد 
کـه دسـتاوردهای هفده سـالۀ افغانسـتان را نابـود 
سـازد. گویـا دسـتاوردهای هفـده سـاله بـا منافع 
امریـکا گـره خـورده و ایـن کشـور حداقـل در 
ظاهـر هـم که شـده، معامله بر سـر دسـتاوردهای 
هفده سـاله را بـه سـود خـود نمی بینـد. امـا این که 
در پشـت اتاق هـای دربسـته چه می گـذرد و آقای 
خلیـل زاد بـا طالبـان بـه چـه توافق هایـی دسـت 
پیـدا کـرده، چیزی سـت کـه می توانـد همچنـان 
مایـۀ نگرانی باشـد. ولـی این نگرانی بـه آن اندازه 
کـه ارگ در پـی بزرگ نمایـی آن اسـت، بـزرگ و 

غیرقابـل حل نیسـت.
 افغانسـتان در هفده سـاِل گذشـته راه دشواری را 
عبـور کـرده و حداقـل زمینه هایـی بـرای تحکیـم 
وجـود  همچنـان  بشـر  حقـوق  و  مردم سـاالری 
دارد. متأسـفانه آقای غنی آن قـدر تدبر و عقانیت 
سیاسـی نـدارد کـه بتوانـد وضعیـت را مدیریـت 
کنـد. بـرای او بیـش از هر کـِس دیگـری فرصت 
بـرای مانور در رابطه با مسـالۀ صلـح وجود دارد، 
ولـی بدبختانـه او تمـام فرصت هـا را بـه چالـش 
تبدیـل می کنـد. اگـر جلـو آقـای غنی پـس از ماه 
جـوزا کـه زمـان حکومتش پایـان می یابـد، گرفته 
بامنـازع  حاکـم  را  خـود  همچنـان  او  و  نشـود 
کشـور بدانـد، بـدون شـک افغانسـتان روزهـای 

سـختی را آغـاز خواهـد کرد. 
آقـای غنـی بـدون آینده نگـری می خواهـد جنـگ 
را بـه صـورِت مدهشـی در تمـام والیات کشـور 
آورد  بـه وجـود  را  و وضعیتـی  دهـد  گسـترش 
کـه نـه در آن از انتخابـات خبـری باشـد و هم از 

دموکراسـی نیم بنـد فعلـی. 
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ــوان  ــه می ت ــالی ک ــان س ــم؛ هم ــرار گرفته ای ــال ۱۳9۸ ق در س
ــش  ــتان و مردمان ــرای افغانس ــال ب ــازترین س آن را سرنوشت س
ــلح  ــوِع صـ ــه دو موض ــت ک ــرار اس ــال ق ــن س ــد. در ای خوان
ــدید  ــور و تش ــودِ کش ــم و مه  آل ــای مبه ــابات در فض و انتخـ
رقابت هــای منطقه یــی بــر ســِر آن رقــم بخورنــد. فضــای 
حاکــم بــر افغانســتان از ایــن نظــر رازآلــود و مه آگیــن می نمایــد 
ــز  ــور نی ــت مداراِن کش ــن سیاس ــا پُرمدعاتری ــس حت ــه هیچ ک ک
نمی تواننــد انجــامِ صلــح و انتخابــات را پیش بینــی کننــد و 
ــزار  ــات برگ ــا انتخاب ــه آی ــد ک ــدام نمی دانن ــر هیچ ک از آن بدت
خواهــد شــد یــا خیــر. از ســوی دیگــر، رقابت هــای منطقه یــی 
بــر ســِر جنگ وصلــِح افغانســتان از ایــن نظــر تشــدید یافتــه کــه 
دولــِت امریــکا بــا تعقیــِب جــدِی مذاکــرات صلــح بــا طالبــان، 
ــا  ــه گوی ــه ک ــه راه انداخت ــل ب ــۀ بین المل ــن آوازه را در صحن ای
ــایه گان و  ــن رو، همس ــرد. از ای ــد ک ــرک خواه ــتان را ت افغانس
کشــورهای منطقــۀ ذی دخــل و ذی نفــع در افغانســتان، در تدارک 
ــه  نحــوی انــد  ــِی امریــکا در افغانســتان ب ــر کــردِن جــای خال پُ
کــه پس لرزه هــای خــروِج ایــن ابرقــدرت دامن گیــِر آنــان 
ــد  ــانه  ها برمی آی ــار و رس ــه از اخب ــان، آنچ ــن می ــود. در ای نش
ــاالت  ــورِ ای ــپ رییس جمه ــای ترام ــودِ آق ــه خ ــت ک ــن اس ای
متحــده و شــرکای قــدرِت او هــم دقیقــًا نمی داننــد از مذاکــراِت 
صلــح بــا طالبــان چــه برداشــتی خواهنــد کــرد و افغانســتاِن پــس 
از صلــح بــا طالبــان چــه ســیمایی خواهــد داشــت. آن هــا گاهــی 
از تــرِک بی چون وچــراِی افغانســتان مطابــق منافــِع امریــکا 
ــاله  ــتاوردهای هفده س ــظ دس ــی از حف ــد و گاه ســخن می گوین
ــان  ــری طالب ــی از انعطاف پذی ــد؛ گاه ــور دم می زنن ــن کش در ای
در مذاکــرات و گاهــی از اعتمادناپذیــرِی آن هــا در توافــِق صلــح 

ــد.  ــر می دهن خب
ــی  ــای غن ــِت آق ــا حکوم ــردد ام ــده و م ــن پیوســتارِ پیچی  در ای
ــوده  ــوز می نم ــی مرم ــع، اندک ــیمه گی از وض ــِت سراس در نهای
ــت.  ــده اس ــته تر ش ــا برجس ــِی آن این روزه ــن مرموزبوده گ و ای
ظاهــِر امــر چنیــن اســت که غنــی، متضــررِ اصلــِی مذاکــرۀ صلح 
امریــکا - طالبــان اســت و او در تــاِش حفــظ قــدرت و کرســی 
ــاخته و از  ــار س ــره و ت ــا را تی ــا امریکایی ه ــش ب ــود، روابط خ
ــِح  ــاده اســت. این کــه مذاکــرات صل ــی افت چشــِم جامعــۀ جهان
قطــر در پشــت درهــای بســته جریــان یافتــه و جزییــاِت آن بــا 
ــت  ــاور امنی ــه مش ــریک نشــده و این ک ــتان ش ــت افغانس حکوم
ــد و  ــع تن ــکا موض ــِح امری ــدۀ صل ــر نماین ــور در براب ــِی کش مل
ســخت گرفتــه نیــز ایــن احتمــال را بــرای رقبــای سیاســِی آقــای 
ــز  ــکا همه چی ــی و امری ــان غن ــه می ــانده ک ــن رس ــه یقی ــی ب غن

تمــام شــده اســت. 
ــات  ــزداِن انتخاب ــیاری از نام ــه بس ــه، درحالی ک ــا این هم ــی ب ول
ــان را  ــرو و انگیزۀش ــح نیـ ــاِب صل ــت جمهوری در پیچ وت ریاس
بــرای تعقیــب برنامه هــای انتخاباتــی و صــرِف اعتبــار و هزینــه 
بــرای آن از دســت داده انــد، آقــای غنــی و تیمــش در اوِج تقابــل 
بــا امریــکا، هــم ریســماِن صلــح را رهــا نکــرده و هــم داســتاِن 
انتخابــات را یلــه  نداده انــد. بــه ایــن معنــا کــه آن هــا بــا تمســخر 
و تحقیــر نســبت بــه نشســِت مســکو و مذاکــراِت قطــر ســخن 
می گوینــد ولــی در داخــل بــه نــامِ صلــِح بین االفغانــی در حــاِل 
دیــد و بازدیــد و یارگیــری و فراخــوان انــد و می خواهنــد پــس 
از جرگــۀ مشــورتی صلــح، فیصلۀ نهـــایی خــود را اعــام و اجرا 
ــا  ــته دیداره ــی پیوس ــای غن ــم آق ــر، تی ــوی دیگ ــد و در س کنن
و معامــاِت کمپاینــی و انتخاباتی شــان را بــا ریش ســفیدان 
و متنفــذاِن سراســر کشــور ترتیــب و تنطیــم می کننــد و از 

ــد. ــخن می گوین ــروزی« س »پی
ــانی  ــه کس ــوع ک ــن موض ــارِ ای ــات را در کن ــن اتفاق ــی ای وقت
ــِع  ــال قط ــان و احتم ــا طالب ــح ب ــه صل ــکا علی ــِل امری در داخ
مذاکــرات ســخن می گوینــد و اشــخاص دیگــری در منطقــه بــه 
ــه  ــورد مطالع ــد م ــان را می دهن ــرکوِب طالب ــنهاد س ــکا پیش امری
قــرار می دهیــم، ایــن هــراس بــه میــان می آیــد کــه ســاِل ۱۳9۸ 
ـ حــاال در یــک شــانس و تصــادِف جالــب و یــا هــم در یــک 
ســناریوِی از پیــش تعیین شــده ـ ســاِل کامروایــِی آقــای غنــی و 

ــود!  ــات خواهــد ب ــازی صلــح و انتخاب تیمــش در ب
ایــن تحلیـــل هرقــدر هــم ضعیــف باشــد، از ایــن منظر بــاارزش 
ــی  ــی ـ انتخاباتی ی ــای سیاس ــه جریان ه ــد ب ــه می توان ــت ک اس
کــه در گرمــاِی صلــح حــل شــده و یــا هــم بــه خــواب رفته انــد، 
ــادا در  ــد و مب ــه خــود بیاین ــا ب ــد ت ــی بده ــکاِن تازه ی ــرزه و ت ل
پایــان ســاِل جــاری خــود را بازنــدۀ میــدان صلــح و انتخابــات و 

مغبــوِن گــذرِ زمــان دریابنــد. 

کامـروایـِی غنـی

 در بـازی صلـح و انتخـابات

غنی؛ 
اصلِی  معضل 

جنگ و صلح

افغانستان در هفده 
ساِل گذشته راه 

دشواری را عبور کرده و 
حداقل زمینه هایی برای 
تحکیِم مردم ساالری 
و حقوق بشر همچنان 
وجود دارد. متأسفانه 

آقای غنی آن قدر تدبر 
و عقالنیِت سیاسی 

ندارد که بتواند وضعیت 
را مدیریت کند. برای 
او بیش از هر کِس 

دیگری فرصت برای 
مانور در رابطه با 

مسالۀ صلح وجود دارد، 
ولی بدبختانه او تمام 
فرصت ها را به چالش 

تبدیل می کنـد. اگر جلِو 
آقای غنی پس از ماه 

جوزا که زمان حکومتش 
پایان می یابد، گرفته 
نشود و او همچنان 

خود را حاکم بالمنازع 
کشور بداند، بدون شک 

افغانستان روزهای 
سختی را آغاز خواهد 

کرد
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مـر

د ع
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ــه  ــدن ب ــک ش ــکا از نزدی ــده گان امری ــه نماین ــی ک در حال
ــر  ــر خب ــِر قط ــت اخی ــان در نشس ــا طالب ــق ب ــای تواف امض
دادنــد، محمدعمــر داوودزی، نماینــدۀ ویــژۀ حکومــت بــرای 
ــی  ــاع منطقه ی ــه اجم ــد ک ــح می گوی ــی صل ــاع منطقه ی اجم

ــدارد. ــود ن ــتان وج ــح افغانس ــورد صل در م
آقــای داوودزی کــه دیــروز یکشــنبه، ۴ حمــل در یــک 
ــه  ــزود ک ــت، اف ــخن می گف ــل س ــری در کاب ــت خب نشس
ــان  ــا طالب ــو ب ــی گفت وگ ــه روی چگونه گ ــورهای منطق کش
ــر  ــت، ه ــده اس ــب ش ــر موج ــن ام ــد و ای ــاف دارن اخت
ــرای پایــان جنــگ افغانســتان  کشــوری، طــرح خــودش را ب

ــد. ــته باش داش
ــه  ــراً ب ــه اخی ــح ک ــی صل ــورای عال ــۀ ش ــس دبیرخان ریی
کشــورهای منطقــه ســفر کــرده اســت، می گویــد کــه 
ــان جنــگ و برقــراری صلــح  کشــورهای منطقــه در امــر پای
ــه چگونه گــی  ــد ب ــا در پیون ــد، ام در افغانســتان اجمــاع دارن
پیش بــرد گفت وگــو بــا گــروه طالبــان، اختــاف نظــر دارنــد. 
او افــزود کــه تفــاوت نظــِر کشــورهای منطقــه و افغانســتان 
ــان  ــرای پای ــان ب ــرط هایی طالب ــره و ش ــیوۀ مذاک روی کارش

ــت. ــگ اس جن
ــود آوردن  ــه وج ــه ب ــد ک ــد می گوی ــای داوودزی هرچن آق
اجمــاع منطقه یــی بــرای پایــان جنــگ افغانســتان »ناممکــن« 
اســت، امــا تأکیــد دارد کــه حکومــت و شــورای عالــی صلــح 
ــه  ــورهای منطق ــکارات کش ــا و ابت ــا طرح ه ــاش دارد ت ت

ــان جنــگ افغانســتان را هماهنــگ ســازد. ــرای پای ب
رییــس دبیرخانــۀ شــورای عالــی صلــح اظهــار داشــت 
کــه کشــورهای منطقــه روی »حفــظ قانــون اساســی و 
دســتاوردهای« مــردم افغانســتان انگشــت گذاشــتند و گفتنــد 
کــه حفــِظ نظــام سیاســی افغانســتان بایــد در گفت وگوهــای 

ــد. ــرخ باش ــح، خــط س صل
نماینــدۀ ویــژۀ حکومــت در حالــی از ناممکــن بــودن اجمــاع 
منطقه یــی بــرای پایــان جنــگ افغانســتان و طرح هــا و 
ابتــکارات کشــورهای منطقــه در ایــن مــورد ســخن می زنــد 
کــه پــس از پایــان دور پنجــم گفت وگوهــا میــان نماینــده گان 
طالبــان و امریــکا، دو طــرف بــر نزدیــک شــدن بــه توافــق و 

ــد. ــد کردن ــی تأکی ــای توافق نامه ی امض
بســیاری از آگاهــان بــه ایــن بــاور انــد کــه جنــگ افغانســتان 
ــی در آن شــامل  ــه و جهان ــه کشــورهای منطق ــا توافقــی ک ب
نباشــند، پایــان پذیــر نیســت. تیــم وفــاق ملــی پیــش از ایــن 
ــان  ــرای پای ــت ب ــاز اس ــه نی ــت ک ــرده اس ــام ک ــا اع باره
ــه  ــی ب ــی و جهان ــی، منطقه ی ــاع مل ــتان، اجم ــگ افغانس جن

میــان آیــد.
ــح  ــور صل ــکا در ام ــژه امری ــدۀ وی ــل زاد، نماین ــی خلی زلم
ــأت  ــا هی ــرات ب ــِم مذاک ــان دور پنج ــس از پای ــتان پ افغانس
ــاد پیش نویســی  ــرای ایج ــرف ب ــت دو ط ــان و از موافق طالب
ــا تروریســم و خــروج نیروهــای خارجــی  ــارزه ب ــارۀ مب درب
ــق پیش نویــس  ــی تواف ــر داد و گفــت: »وقت از افغانســتان خب
ــارۀ  ــر درب ــات موث ــا و اقدام ــروج نیروه ــان خ ــارۀ زم درب
مبــارزه بــا تروریســم نهایــی شــود، طالبــان و دیگــر افغان هــا، 
ــرای توافــق  ــی ب ــت، گفت وگوهــای بین االفغان ــه دول از جمل

ــد«. ــاز می کنن ــع را آغ ــس جام ــی و آتش ب سیاس

تاریخ جرگۀ مشورتی صلح تغییر نمی کند
ــۀ  ــزاری جرگ ــه برگ ــن نشســت ب ــر داووزی در ای محمدعم
مشــورتی صلــح اشــاره کــرد و گفــت کــه تاریــخ ایــن جرگــه 
ــو  ــی گفت وگ ــرد و در آن، روی چگونه گ ــد ک ــر نخواه تغیی
بــا طالبــان و چارچــوب و حــدود مذاکــرات بحــث و توافــق 

خواهــد شــد.
ــۀ مشــورتی  ــه جرگ ــار داشــت ک ــت اظه ــام حکوم ــن مق ای
ــده  ــتراک کنن ــای اش ــرد و اعض ــد ک ــار روز دوام خواه چه
در ۵۰ گــروه کاری روی ۲۵ پرســِش مشــخص کار خواهنــد 
کــرد. او گفــت کــه انتخــاب اعضــای جرگــه، »شــبه انتخابی« 
ــد  ــمول ۳۰ درص ــه ش ــن ب ــود و در آن، ۱۷۵۰ ت ــد ب خواه

ــد کــرد. ــوان اشــتراک خواهن بان
ــه  ــزاری لوی ــیون برگ ــت کمیس ــه ریاس ــای داوودزی ک آق
جرگــۀ مشــورتی صلــح را نیــز بــه عهــده دارد، گفــت کــه بــه 
ــان و نماینــده گان افغانســتانی های مهاجــر نیــز در ایــن  جوان

ــد شــد. ــه ســهم داده خواه جرگ
ــوت  ــز دع ــان نی ــده گان طالب ــح نماین ــۀ صل در جرگ

ند می شــو
صلــح  مشــورتی  جرگــۀ  برگــزاری  کمیســیون  رییــس 
می گویــد کــه تصمیــم دارنــد نماینده گانــی از گــروه طالبــان 
نیــز در جرگــۀ مشــورتی صلــح دعــوت کننــد. او امــا گفــت 
ــان  ــی نیســت و روی آن بحــث جری ــم نهای ــن تصمی ــه ای ک
ــد کــه  ــی صلــح می گوی ــۀ شــورای عال دارد. رییــس دبیرخان
ــح  ــان در جرگــۀ مشــورتی صل ــده گان طالب از اشــتراک نماین

ــرد. ــد ک اســتقبال خواهن
ــروه  ــی از گ ــتراک چهر های ــه اش ــد ب ــر داوودزی در پیون عم
ــورت  ــه ص ــد ب ــا می توانن ــن چهره ه ــه ای ــت ک ــان گف طالب
ــان در  ــت ش ــای هوی ــدون افش ــی« و ب ــا نامرئ ــی و ی »مرئ
ــدگاه شــان را  ــرده و دی ــح اشــتراک ک ــۀ مشــورتی صل جرگ

ــد. ــه کنن ارای
گفت وگوها باید دولت محور باشد

ــح  ــه ترجی ــرد ک ــح ک ــال تصری ــن ح ــای داوودزی در عی آق
ــن  ــح ای ــۀ مشــورتی صل ــدۀ جرگ ــزار کنن ــوان برگ ــه عن او ب
اســت کــه دور بعــدی گفت وگوهــای صلــح در قطــر، بعــد 

ــر شــود. ــن جرگــه دای از برگــزاری ای
او اظهــار داشــت کــه گفت وگوهــای اخیــر نماینــده گان 
سیاســی  ارادۀ  از  نشــانه یی  قطــر،  در  امریــکا  و  طالبــان 
ــر  ــت. عم ــتان اس ــگ افغانس ــان جن ــرای پای ــی ب بین الملل
ــا  ــن گفت وگوه ــات ای ــه جزئی ــد ک ــد می گوی داووزی هرچن
بــه صــورت پیوســته بــا حکومــت افغانســتان شــریک 
می شــد، امــا پیــش از ایــن، حمــداهلل محــب، مشــاور 
ــا  ــات ب ــن جزئی ــی از شــریک نشــدن ای ــی مل شــورای امنیت

ــود. ــه ب ــخن گفت ــتان س ــت افغانس حکوم
ــفر  ــی در س ــی مل ــورای امنیت ــاور ش ــب، مش ــداهلل مح حم
اخیــرش بــه امریــکا، از گفت وگوهــای قطــر و نقــش زلمــی 
خلیــل زاد، نماینــدۀ ویــژۀ امریــکا در ایــن گفت وگوهــا 
انتقــاد کــرده و گفتــه بــود کــه حکومــت از جزئیــات 

گفت وگوهــای قطــر باخبــر ســاخته نمی شــود.
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کابل هنوز هم یک شهر نظامی است
برگردان: ابوبکر صدیق

منبع: خبرگزاری فرانسه-الیسن جاکسن 
چنـد هفتـه پیش از پایـان کارم بـه عنـوان رییس دفتر 
خبرگزاری فرانسـه )AFP( در کابـل، خواب دیدم که 
روغـن زیتـون می توانـد داروی نامناسـبی بـه بیماری 
ناشـی از کم خوابـی ام باشـد. در خواب، بـه طرف یک 
مغـازۀ افغانسـتانی مـی روم، جایی به شـدت محافظت 
شـده در سـاحۀ »گریـن زون پایتخـت« و تصویری از 
لبنیـات و عذاهای بسـته بندی شـده، اما احاطه شـده با 

دیوارهای سـمنتی و سـیم خاردار.
یـک مقـام بلندرتبۀ سـازمان ملـل متحـد )UN( برای 
مـن روغـن زیتون به خاطـر درمان بی خوابی پیشـنهاد 
می کنـد. بعد از خریـد، از خواب پردیـدم. اما در اخیر، 
یکـی از کسـانی نبـودم کـه در مـورد حملـۀ انتحاری 

خـواب دیدم.
در اگسـِت ۲۰۱۷ بـه کابـل آمـدم و نزدیک به سـه ماه 
بعـد، یـک موتربـم در صـد متـری دفتـر خبرگـزاری 
فرانسـه در کابـل انفجـار داده شـد. ایـن انفجـار جان 
بیـش از ۱۵۰ تـن را گرفـت و شـمار زیـاد را زخمـی 
کـرد، امـا همـکاران خبرگزاری فرانسـه معجزه آسـا از 
آن نجـات یافتنـد.  این یکـی از مرگ بارترین انفجارها 
پـس از ۲۰۰۱ در کابـل بـود. چیـزی بـود کـه عاقبـت 
مسـوولیت ۱۸ ماهـۀ مـرا پیش بینـی کرد کـه می تواند 

بـا فازهـای خون ریـزی و چالـش دچار باشـد. 
خاصـه  را  افغانسـتان  در  کـردن  کار  ریسـک  مـن 
می کـردم؛ چیـزی که پیش از این تمام ژورنالسـت های 
خبرگـزاری فرانسـه پیـش از رفتـن به مناطـق، جنگی 
و متشـنج، احسـاس می کردنـد. یـک دورۀ آمـوزش 
کار در مناطـق متشـنج را سـپری کـرده بـودم. جایـی 
کـه مـن در میـان سـایر مـوارد، آموختـم کـه چگونـه 
منجـر  کـه  خون ریـزی  از  »ترنیکیت«)سـامانه یی(  از 
بـه مـرگ می شـود، جلوگیـری کنـم؟ جالـب  این کـه 
چگونـه خـود را در یـک لحظـه، از چشـم مهاجمـان 

کنم؟ پنهـان 
جنـگ افغانسـتان ماننـد تجربـۀ خبرنـگاری مـن در 
فرانسـه، طوالنـی بـود و مـدت طوالنـی، سـوژه های 
تنـش زا را دنبـال می کـردم، امـا هیچـگاه خودم وسـط 
آن نبـودم. مـن برای رفتـن به آن جا هیجانی می شـدم، 

امـا این جـا بـه شـکل واقعـی وجود داشـتم.
کابل یک شـهر نظامی اسـت. احاطه شـده با دیوارهای 
محافظتی، اما بیشـتر جاده ها یکسـان معلوم می شـوند. 
نیروهـای نظامـی بـا موترهـای ضدگلولـه و مجهـز با 
اسـلحه؛ و سـربازان و پولیس  با اسـلحۀ  A-۴۷ که در 
جاده ها گشـت زنی می کنند و در ایسـت های بازرسـی 
حضـور دارنـد کـه یکـی از خطرناک تریـن شـغل ها 
تـوووک...  بـا صـدای  اسـت. گفت وگـو  در جهـان 
تـوووک...، چرخبال هـای »بلک هـاک« و »شـینو« قطع 
می گـردد کـه در باالی سـری مـا در حالت پـرواز اند.
مـورد جالـب این کـه شـهروندان افغانسـتان هنـوز به 
زنده گـی روزانـۀ خـود ادامـه می دهنـد و همـه روزه با 
وجـود تهدیـد و خشـونت، فرزندان شـان را به مکتب 
می فرسـتند، بـه کار و بـه خریـداری می رونـد، بـرای 
فـروش میـوه بـه جاده هـا می برآینـد و با دوستان شـان 

بـه قهوه خانه هـا می رونـد و عروسـی می کننـد.
پـس از چهـار دهـه جنـگ، کابـل هنـوز شـهر درگیر 
در  شـهروندان  از  برخـی  کـه  حالـی  در  اسـت. 
گوشه گوشـۀ شـهرها زنده گـی می کننـد، بـه امکانـاِت 
کافـی و خریداری دسترسـی ندارند؛ امـا از یک رورند 

عـادی زنده گـی فاصلـه دارنـد.
زنده گـی ام در کابل با گـزارِش صداهای انفجار عجین 
شـده بـود. بـه شـکل معمـول در نتیجـۀ حماتـی که 

بیـرون از اداره هـای دولتی و بین المللـی اتفاق می افتاد، 
یـا یـک بـم مقناطیسـی در موتـری منفجـر می شـد، 
مسـوولیت ایـن حمـات را طالبـان و یـا گروه هـای 
کوچـک دیگر بـه عهده می گیرنـد؛ اما کمتـر از حملۀ 

خرابکانـۀ گروه داعش نیسـت.
در آغاز، صدای انفجار دسـت های مـان را تکان می داد 
و ضربـان قلـب مـا را بیشـتر می کـرد؛ به ویـژه زمانی 
کـه انفجـار در جای اتفـاق می افتاد که می دانسـتم آمار 
تلفـات بلند اسـت، مانند مسـجد و یا سـالون عروس. 
برخـی اوقات ماننـد این که یک امبوالنس پُـر از بم در 
یـک مـکان مزدحـم کابل منفجر می شـد و کشـته های 
آن بیـش از ۱۰۰ تـن می بـود، دفتر خبرگزاری فرانسـه 

از ترس شـوکه می شـد!
امـا با گذشـت زمـان، مـن انفجارهـای زیاد را شـاهد 
بـودم و بـه  شـکل تراژیـدی، نوشـتن در مـورد آن، به 
کار روزمـره ام مبـدل شـد. پیـدا کـردن موضوعـات 
جدیـد و اصطاحـات برای تشـریح خشـونت و قتل 
عـام یک چالش بـود. مرگ یـک چیـزی غیرمرقبه در 
افغانسـتان نیسـت و من تجربۀ زیـادی از نزدیک دارم. 
یکـی آن زمانـی بود که یک نشسـت خبـری به هوتل 
»کابـل لندمـارک« می رفتـم و چنـد روز پیـش، هوتـل 
انترکانتیننتـال از طـرف طالبان مورد حملـه قرار گرفته 

بود. 
یـک نامـه بـود کـه نشـان مـی داد برخـی از مهاجمان 
پیـش از وارد شـدن بـه هوتـل، بازرسـی شـده بودند. 
بـاالی زمیـن نشسـته بـودم و بـه سـخناِن مسـووالن 
اتاق به اتـاق  مهاجمـان  در حقیقـت  مـی دادم.  گـوش 
ناگزیـری  بـا  بودنـد.  خارجی هـا  جسـت وجوی  در 
چالش هـای غم انگیـز دلیل پوشـش مـا در افغانسـتان 
بـود، امـا هیـچ کشـوری مـدل آن نیسـت کـه مـن 
همـوار در پـی سـوژه یی بـودم که ابعاد مختلف نشـان 

می دهـد.
بانـوان  و  دختـران  از  شـماری  گذشـتۀ  خاطره هـای 
افغانسـتانی را به یـادم می آورم که در اطـراف کوه های 
بلنـد کابـل، قصـۀ در مـورد خانواده هـای ورزش کار 
و مصاحبـۀ در مـورد افغانسـتانی مسـتعد کـه چهـرۀ 

جاسـتن تریـدو، نخسـت وزیر کانـادا را داشـت. 
مـن هیـچ گاه فرامـوش نمی کنـم کـه بـاالی بـام یک 
مسـجد در والیت غربی هرات نشسـته بودم و غروب 
آفتـاب را نظـاره می کـردم. باالی یک قصـر تاریخی و 
پـس از مصاحبـه در مورد فرهنگ گذشـته کاسـه های 
بلـوری. مـن لحظاتـی را یـاد مـی آورم که یـک تماس 
تیلفونـی از یـک همـکارم دریافـت کـردم کـه گفـت: 
مری مسـوول عـکاس خبرگـزاری فرانسـه ]در کابل[ 
را از دسـت دادیـم. او بـا ۸ تن از خبرنـگاران دیگر در 

نتیجـۀ یک انفجـار در کابل کشـته شـده بود.
مـن به یـاد دارم که با محمـد اختر، راننـدۀ خبرگزاری 
فرانسـه به مارجه رفتیم. مری کشـته شده بود و محمد 
اختـر سـه مـاه بعد در یک حملۀ انتحاری کشـته شـد. 
هـدف قـرار گرفتـن مـری و اختـر، چهـار سـال پس 
از کشـته شـدن خبرنـگار فرانسـه، سـردار محمـد بود 
کـه در هوتـل کابـل سـرینا اتفـاق افتـاده بود و سـبب 

آشـفته گی همـۀ همـکاران دفتر ما شـد. 
پیـش از تـرک افغانسـتان، برخـی از مـن می پرسـیدن 
کـه از تجربیاتـم در ایـن کشـور چـه آموختـه ام؟ ایـن 
پرسـش برایـم عجیـب بـود و مـن نمی دانسـتم کـه 
چگونه پاسـخ دهـم؟ اما دو گزینه برایـم رونما گردید: 
یکـی این کـه از زنده گـی ام لـذت ببـرم و مهم نیسـت 
کـه بزرگ باشـد یـا کوچـک، مـا نمی دانیم کـه تا چه 
وقـت زنده هسـتیم و دوم، ارزش راحتـی خواب را در 

شـب خـوب بدانیم.

نزدیک شدن توافق امریکا با طالبان
ناممکن خواندن اجماع منطقه یی برای پایان جنگ افغانستان

روح اهلل بهزاد
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فکــر و اندیشــۀ گرامی داشــت از نــوروز، ریشــه و 
ــوِب  ــینۀ آن مکت ــد از پیش ــن دارد، هرچن ــی که تاریخ
ــا دورۀ  ــت. آریایی ه ــا نیس ــت م ــی در دس ــیار دقیق بس
ــه  ــوروزی ب ــِش جشــن های ن ــاِن پیدای پیشــدادیان را زم
ــی  ــن جشــن در اندیشــه های مذهب ــد. ای ــمار آورده ان ش
آریایی هــا چــون »آییــن مهــر« زروانــی »زمــان خدایــی« 
ــخصیت  ــید ش ــت. جمش ــته اس ــنه بس ــزده یس ــا م و ی
افســانه یی و معــروف و محبــوب و عدالت گســتر را 

نامیده انــد. نــوروزی  جشــن های  بنیان گــذار 
بــه نوشــتۀ برخــی از محققــان، جشــن نــوروز بــه دوران 
ــدان  ــه یخ بن ــه ب ــردد ک ــی« برمی گ ــان آریای ــد از »توف بع
مربــوط  ایستوســین(  جیولوژیک)پلــه  چهــارمِ  دروۀ 

ــت. ــته اس ــال از آن گذش ــزار س ــه ه ــود ک می ش
بــه عقیــدۀ بســیاری از دانشــمندان و پژوهش گــران، 
آریایی هــا از جملــه زردشــتیان کــه نــوروز را بــه 
ــش  ــز نیای ــش را نی ــدـ آت وجــه احســن جشــن گرفته ان
کرده انــد، نــه پرســتش. ماننــد آن کــه بودایی هــا مجســمۀ 
بــودا را بــه نیایــش می نشســتند، نــه پرســتش. بــه اســتناد 
گات هــای اوســتا نیــز نیایــش از پرســتش متفاوت اســت. 
بــه ایــن صــورت، زردشــتیان یکتاپرســت و خداپرســت 
ــت  ــی زردش ــه وقت ــت. چنان ک ــه آتش پرس ــد، ن بوده ان
ــنهاد  ــن پیش ــد، چنی ــی می آی ــاه آریای ــزد گشتاســب ش ن
می کنــد کــه: »مــن ســپیتامان زردشــت پیامبــر پــروردگار 
ــاِن  ــا دل و ج ــده ام ت ــزرگ آم ــاه ب ــزد شاهنش ــا ن یکت
شاهنشــاه را از بت هــای اهریمــن برگردانــم و بــه ســوی 
پــروردگار یکتــا و خــدای جاودانــی معطــوف دارم.«)۱(
در ضمــن نــوروز و برگــزاری جشــن های نــوروزی، کار 
نخستین پادشــاهان بــا عــدل و داد بــوده مردمــان محــروم 
و ســتم دیده مــورد حمایــت و عدالــت قــرار می گرفتنــد؛ 
بــه همیــن ســبب نــوروز در خاطره هــا مانــدگار گردیــده 
اســت و از فــرۀ نــوروز مــردم بــه آســایش، عــدل و داد 

رســیده اند.
»رســم  می خوانیــم:  سیاســت نامه   ۵۷ صفحــۀ  در 
ســاطیِن عجــم بــر ایــن بــوده اســت کــه در جشــن های 
ــاردادی و  ــردم را ب ــۀ م ــاه عام ــرگان، پادش ــوروز و مه ن
هیــچ کــس را ممانعــت نبــودی و شــاه چنــد روز ُمنــادی 
ــس را از  ــر ک ــی، ه ــر کس ــان روز اگ ــه ف ــودی ک فرم
رســیدن بــه حضــورِ شــاه و خواســتن حاجــت بــاز دارد، 
ــس َملِــک قصه هــای  ــزار اســت. پ َملِــک از خــون او بی

ــردی.«)۲( ــک می نگ ــک ی ــردم را ی م
ــۀ ۵۲۷  ــی و صفح ــخ بلعم ــۀ 9۱ تاری ــل از صفح ــه نق ب
ــوروز و  ــن ن ــارۀ جش ــم درب ــی، بازه ــاهنامۀ فردوس ش
عدالت گســتری شــاهاِن آریایــی در دوران پادشــاهی 

ــت: ــده اس ــز آم ــرو پروی خس
به نوروز چون نشستی به تخت
به نزدیک او موبدی نیک بخت

هر آن کس که درویش بودی به شهر
که او را نبودی ز نوروز بهر

به هرگاه ایوان بنشاندی
درم های گنجی برافشاندی)۳(

جشــن نــوروز بــا ظهــور دیــن نیــز نه تنهــا از بیــن نرفتــه، 
ــوی  ــش، رنگ وب ــار کهن ــای پُرب ــه نســبِت مایه ه بلکــه ب
اســامی نیــز بــه خــود گرفتــه و مانــدگار شــده اســت. 
بــه نوشــتۀ دانشــمندان ایرانــی، نــوروز در جوامــع 
ــوروز  ــرا ن ــه شــدن اســت؛ زی اســامی در حــال مدرنیت
تنهــا تعطیلــی نیســت، بلکــه جشــن اســت؛ همان طــور 
ــه  ــامی ب ــزرگ اس ــمند ب ــی دانش ــان بیرون ــه ابوریح ک
ــت،  ــرده اس ــاره ک ــوروز اش ــن ن ــودِن جش ــج روزه ب پن
اجــرای مراســم نــوروز و برگــزاری آن در آن زمــان کافــی 
ــدی از  ــگ جدی ــت، فرهن ــروز در حقیق ــوده اســت. ام ب

ــدن اســت.)۴( ــد آم ــوروز در حــال پدی ن
در دورۀ ســلجوقیان جشــن نــوروز بــه سراســر بوســنی، 

ــده و  ــرده ش ــز ب ــکان نی ــی از بال ــن و مناطق هرزه گوی
سراســر آســیای مرکــزی را احتــوا می کنــد کــه از 
ــا  ــاِن م ــگ مردم ــزِو فرهن ــو ج ــال بدین س ــا س صده
بــوده و بــا عقایــد اســامی نیــز پیونــد ناگسســتنی دارد و 
ــای طبیعــت، شــکرگزاری  ــق زیبایی ه مســلمان ها از خل

ــد.)۵( ــر می کنن ــان تفک ــدۀ جه ــدرت آفرینن و در ق
حکیــم عمــر خیــام نیشــابوری دانشــمند بــزرگ اســام، 
در کتــاب »نوروزنامــه« مفصــل بــه تدویــِن خصوصیــاِت 
نــوروز پرداختــه و نخســتین تقویــِم خورشــیدی در 
ــژاد  ــرور ترک ن ــاه علم پ ــلجوقی پادش ــاه س ــان ملکش زم
ــذاری  ــار بنیان گ ــل به ــتین روز از فص ــای نخس ــر مبن ب
ــو  ــاِل ن ــتین روز س ــوروز نخس ــده و از آن روز، ن گردی

ــد. را گوین
ــن  ــه بهتری ــوروزی ب ــامانی ها، جشــن های ن در دوران س
ــِم  ــل مه ــی عوام ــت. یک ــده اس ــزار می ش ــه آن برگ وج
رشــد و توســعۀ علــم و معــارف در دور ســامانیان، 
موجودیــت آزادی عقیــده و سیاســِت تســاحل و تســامِح 
ــان شــرایط  ــوده و در آن زم ــامانی ب ــِگ س ــرای بافرهن ام
اســتبدادی و تعصــب وجــود نداشــته اســت. بــه همیــن 
ســبب، صاحبــان افــکار و آرا در شــرایط امــن و فضــای 
ــتر  ــی بس ــد؛ یعن ــان می کردن ــان را بی ــن، افکارش مطمی
ــون به وجــود  ــور اندیشــه های گوناگ ــرای ظه مناســبی ب
آمــده بــود. ابوعبــداهلل جیحانــی وزیــر دانشــمندان 
ســامانی دســتور یافــت، بــرای تعییــن راه و رســِم 
ــار ســامانی و ادارۀ مملکــت، رســوم  ــرای درب درســت ب
و قوانیــِن تمــام دربارهــای جهــان را گــردآوری و بــدون 
تعصــب، قوانیــن و اجــراآت بهتــِر آن هــا را اســتخراج و 

ــرِض اجــرا بگــذارد.)۶( ــه مع ب
بــه ســبب همیــن ِخردگرایــی و سیاســِت تعقــل و عــدمِ 
ــود کــه دانشــمندان بزرگــی در دورۀ ســامانی  تعصــب ب
ــد. از آن  ــر برآوردن ــامی( س ــدن اس ــی تم )دورۀ طای
ــامی،  ــزرگ اس ــوف ب ــی فیلس ــر فاراب ــه، ابونص جمل
شــیخ الرییس ابوعلــی ســینا خاتــم حکمــای شــرق، 
ــن احمــد خوارزمــی ریاضــی دان و  ابوریحــان محمــد ب
ــزرِگ  ــن رودکــی اســتاد ب ــی مقــام، جعفــر ب منجــم عال
شــاعران زبــان فارســی ـ دری، ابوالحســن شــهید بلخــی 
ــی  ــداهلل بلعم ــن عب ــد ب ــروف، محم ــتاد مع ــاعر و اس ش
وزیــر دانشــمند ابومنصــور ســامانی مؤلــف تاریــخ 
ــر  ــی وزی ــد جیهان ــن محم ــد ب ــداهلل احم ــی، ابوعب بلعم
دانشــمند، منصــور اول ســامانی جغرافیــه دان و صاحــب 
ــم، رابعــۀ بلخــی و ده هــا دانشــمند  ــاب اشــکال العال کت
ــی  ــر طای ــدن و عص ــه دورۀ تم ــن دوران ک ــِر ای دیگ

اســام را به وجــود آوردنــد.)۷(

آیا برگزاری جشن نوروز حرام است؟
ــک  ــوروز ی ــیع، ن ــل تش ــای اه ــت علم ــر روای ــا ب بن
ــر  ــد باق ــی رود. محم ــمار م ــه ش ــی ب ــدس و اله روز مق
دانشــمند بــزرگ ایرانــی، بــه نقــل از امــام جعفــر 
صــادق)رح( نــوروز را روزی خجســته، فرخنــده و 
روزی می دانــد کــه در آن حضــرت آدم)ع( آفریــده 

ــت.)9( ــده اس ش
همیــن دانشــمند مشــهور بــه نقــل از امــام موســی 
ــد)ج( در  ــد: »خداون ــت می کن ــن روای ــم)رح( چنی کاظ
ــا  ــان داد ت ــد و بادهــا را فرم ــاب را برتابان ــن روز، آفت ای
بوزنــد و ابرهــا را فرمــان داد تــا ببارنــد، تــا ُگل و گیــاه 
ــم )ع( بت هــا  ــن روز ابراهی ــد و در ای ــن بروین روی زمی

ــته اســت. را شکس
امــروز ایرانیــان شــیعه بنــا بــر ســنت های دینــی، نــوروز 
آداب  و  می پندارنــد  خجســته  و  مقــدس  روزی  را 
ــه و  ــی اســامی در آمیخت ــِگ ایران ــا فرهن ــوروزی را ب ن

ــیده اند.)9( ــاص بخش ــکوهِ خ ــال و ش ــه آن ج ب
بــه نوشــتۀ خســرو صادقــی بروجنــی )دانشــمند ایرانــی( 

بــا آن کــه تغییــرات فراوانــی در جوامــع عربــی و آریایــی 
صــورت گرفتــه و بســیاری از رســوم و عــاداِت گذشــته 
دســت خوش فراموشــی و دگرگونــی قــرار گرفتــه 
ــد از  ــه بع ــی ک ــنت های آریای ــۀ س ــان هم ــت، از می اس
ــه داده  ــود ادام ــار خ ــات پُرب ــه حی ــان ب ــام هم چن اس
و بــا شــکوه تر نیــز گردیــده، برگــزاری جشــن های 
نــوروزی اســت؛ از ایــن ســبب کــه بــا اصــول و ضــواط 
اســام تعارضــی نداشــته و نــه تنهــا بــا مخالفــِت 
جــدی دربارهــای امــوی و عباســی مواجــه نشــد، بلکــه 
ســاده گی حکومت هــای صــدر اســام جــای خــود را بــه 
تشــریفاِت اشــرافی و قدرت مدارانــه بــه شــیوۀ مقتبــس از 
دربارهــای فــارس و روم داد و جشــن نــوروز هم چنــان 
ــل شــد. در ضمــن  ــا تبدی ــن پُرطمطــراق درباره ــه آیی ب
حاکمیت هــای عــرب اســامی بــا اســتفاده از ایــن 
ــا  ــان ب ــز در خراس ــات را نی ــع آوری مالی ــت، جم موقعی
ــا خزانه هــای  ــان ســاختند ت ــوروزی هم زم جشــن های ن
ــۀ عباســی از آن  ــوکل خلیف ــا مت ــد، حت ــر کنن خــود را پُ
جهــت کــه بهــار بــا فصــل جمــع آوری حاصــات فاصله 
ــر  ــه تأخی ــوروزی را ب ــن های ن ــتور داد جش دارد، دس
بیندازنــد تــا روســتاییان هم زمــان مالیــاِت خــود را 
ــی  ــۀ عباســی عمل ــان خلیف ــن فرم ــد ای ــد، هرچن بپردازن
ــا محدودیــت  ــرای مدتــی ب ــوروز ب نشــد، امــا جشــن ن

ــد.)۱۰( ــه رو گردی روب
ــزاران ســال،  ــوروز طــی ه ــوروز و جشــن ن محاســبۀ ن
مراحــل دشــوار و پیچ وخم هــای زیــادی را ســپری 
ــیار  ــادی بس ــان های ع ــل انس ــه از عق ــت ک ــوده اس نم
بــاال اســت. تــا قبــل از ایجــاد تقویــم جالــی در ســال 
ــن ترتیــب  ــه ای ــوروز ب ــا ۴۷۱ هـــ ق، محاســبۀ ن ۴۶۷ ت
ــیم  ــی روزه تقس ــاه س ــه دوازده م ــال را ب ــه س ــود ک ب
می کردنــد کــه جمعــًا ۳۶۰ روز می شــد، پنــج روز 
ــه آن  ــا حــوت، ب ــرب ی ــاه عق ــان م ــده را در پای باقی مان

می افزودنــد کــه جمعــًا ۳۶۵ روز می گردیــد.)۱۱(
ــا ۴۸۵ هـــ ق(  ــلجوقی )۴۶۵ ت ــاه س ــان ملک ش در زم
بــه دســتور وی خواجــه عبدالرحمــن خازنــی دانشــمند 
محاســبۀ  مــروی،  اخترشــناس  و  اســامی  بــزرگ 
ــاه  ــا ۱۲ م ــادف ب ــن مص ــه روز اول فروردی ــی را ک قبل
اســفند)حوت( ۴۶۷ هـــ ق می شــد، هجــده روز جلوتــر 
ــرار  ــن ق ــاری اول فروردی ــدال به ــدای اعت ــرد، و ابت ب

گرفــت.)۱۲(
هرچنــد تقویــم هجــری قمــری زیــاد دقیــق نیســت، امــا 
بــه عنــوان تقویــم دینــی در کشــورهای عربــی پذیرفتــه 
ــِت  ــات و دق ــل ثب ــیدی به دلی ــم خورش ــا تقوی ــده، ام ش
ــیاری  ــتفادۀ بس ــورد اس ــال، م ــول س ــن فص آن در تعیی

ــرار دارد.)۱۳( ــامی ق ــی زبان و اس ــورهای فارس کش
در تقویــم یزدگــردی ]امپراتــوری فــاری[ به دلیــل آن کــه 
کبیســه کــردن رعایــت نمی شــد، عیــد نــوروز همیشــه بــا 
اول حمــل و نقطــۀ اعتــدال ربیعــی مصــادف نمی گردیــد، 
بلکــه ماننــد ماه هــای قمــری در تمــام فصــول ســال در 
گــردش بــود. امــا متــوکل خلیفــۀ عباســی در ۲۴۳ هـــ ق 
و بعــد معتضدبــاهلل در ۲۸۲ هـــ ق بــرای این کــه نــوروز 
را بــه موضــع اصلــی آن یعنــی اعتــدال اوِل حمــل 
ــان  ــدند و از زم ــردن ش ــه ک ــاج کبیس ــد، محت برگردانن
ــوده و  ــاب نم ــان حس ــان خودش ــا زم ــوم ت ــرد س یزدگ
ــی  ــود یعن ــی خ ــل اصل ــوروز در مح ــوده، ن ــه نم کبیس

ــت.)۱۴( ــرار گرف ــن ق ــا اول فروردی ــدال ی اعت
در زمــان ســلطان جال الدیــن ملک شــاه ســلجوقی)۴۷۱ 
هـــ ق( بازهــم کبیســۀ اعمال شــده، هجــده روز را کبیســه 
کــرده در نصف النهــار آن روز آفتــاب در اول درجــۀ 
حمــل )فروردیــن( قــرار گرفــت کــه ختــم مــاه اســفند 

ــد. ــوروز جمشــیدی« می خوانن )حــوت( را »ن

در تقویم یزدگردی 
]امپراتوری فاری[ 

به دلیل آن که کبیسه 
کردن رعایت نمی شد، 

عید نوروز همیشه 
با اول حمل و نقطۀ 

اعتدال ربیعی مصادف 
نمی گردید، بلکه مانند 
ماه های قمری در تمام 

فصول سال در گردش 
بود. اما متوکل خلیفۀ 
عباسی در 243 هـ ق 
و بعد معتضدباهلل در 

282 هـ ق برای این که 
نوروز را به موضع 

اصلی آن یعنی اعتدال 
اوِل حمل برگردانند، 
محتاج کبیسه کردن 

شدند و از زمان 
یزدگرد سوم تا زمان 

خودشان حساب نموده 
و کبیسه نموده، نوروز 

در محل اصلی خود 
یعنی اعتدال یا اول 

فروردین قرار گرفت.
)14(

در زمان سلطان 
جالل الدین ملک شاه 

سلجوقی)471 هـ 
ق( بازهم کبیسۀ 

اعمال شده، هجده 
روز را کبیسه کرده 

در نصف النهار آن روز 
آفتاب در اول درجۀ 

حمل )فروردین( 
قرار گرفت که ختم 

ماه اسفند )حوت( را 
"نوروز جمشیدی" 

می خوانند

غالم محمد محمدی

بخش نخست
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ــم  ــاز می بینی ــم و ب ــرار داری ــوروزِی دیگــری ق در جشــِن ن
ــۀ  ــدم مشــروعیِت آن در جامع ــه بحــث مشــروعیت و ع ک
ــار  ــوز حــل نشــده و این ب ــا تاهن ــِی م بی مرجعیــت و بحران
ــه  ــی ک ــۀ خرافات ــه بهان ــا ب ــرادی در این جــا و آن ج ــز اف نی
ــر  ــه  اســت، ب ــوروز را گرفت ــِن ن از دوره هــای ساســانی دام
ریشــه و بنیــادِ ایــن ســنت تاریخــی و ایــن رســتاخیز طبیعی 
و جشــن اجتماعــی یــورش می برنــد. آن چــه در ایــن 
ــز  ــیدن و پرهی ــه اندیش ــت ب ــد، دعوتی س ــه می  خوانی مقال

ــن.  ــه گفت از ســخناِن عوامان
ــوروز در قــدم نخســت، یکــی از نشانه هایی ســت کــه در  ن
مســیِر زمــان عامت گــذاری گردیــده و مفهــوم زمــان نیــز 
خــود یکــی از مســایل پیچیــدۀ فیزیکــی، ریاضــی، فلســفی 
ــی  ــو، و متن گرای ــبیت آن از یک س ــه نس ــوده ک ــی ب و دین
و ظاهرپرســتِی گروهــی از منســوبان بــه نهادهــای دینــی از 
ســوی دیگــر، بــر پیچیده گــِی ایــن مفهــوم افــزوده اســت. 
در تاریــخ مــا، هیــچ زمانــی بــه انــدازۀ دو دهــۀ اخیــر، بــر 
ــن  ــای ای ــل و انگیزه ه ــر، عل ــه عناص ــد ک ــوروز نتاخته ان ن
ــه می باشــد  ــی جداگان ــد بحث ــان، خــود نیازمن هجــومِ بی ام

ــم.  ــی دیگــر موکــول می داری ــه وقت ــه آن را ب ک
ــب  ــوروز مرتک ــاِن ن ــه مخالف ــتباهی ک ــتین اش ــا نخس ام
می شــوند، نســبت دادِن ایــن مناســبت بــه جمشــید اســت؛ 
ــم« و  ــای »ج ــه نام ه ــی ب ــه گاه ــانه یی ک ــخصیتی افس ش
ــه در  ــده اســت. سرچشــمه هایی ک ــناخته ش ــز ش ــا« نی »یم
ــه  ــتناد می شــود، افسانه هایی ســت ک ــر آن اس ــه ب ــن زمین ای
ســخنورانی چــون فردوســی بافتــه و یــا دانشــمندانی چــون 
ــد.  ــل نموده ان ــش نق ــردم دوراِن خوی ــان م ــی از زب البیرون
ــود  ــید وج ــه جمش ــت ک ــر آن اس ــده ب ــان را عقی مورخ
ــوس  ــر محس ــته و اث ــچ سنگ نبش ــته و هی ــی نداش خارج
و علمــی، و هیــچ مصــدر تاریخی یــی، از وجــود ایــن 
اگــر چنیــن  نــدارد.  شــخصیِت اســطوره یی حکایــت 
ــخن  ــن س ــرا ای ــس چ ــند، پ ــته باش ــار داش ــانه ها اعتب افس
دیگــِر البیرونــی را نمی پذیریــم کــه در آثــار باقیــۀ خویــش 
ــه ســلیمان علیه الســام شــوکت از  ــی ک ــه اســت: زمان گفت
دســت رفتۀ خویــش را پــس از چهل ســال دوبــاره به دســت 
آورد، مــردم گفتنــد ایــن روز جدیــد و نــوروز اســت. 
مقریــزی هــم در »الخطــب و اآلثــار« خویــش، نــوروز را از 
یادگارهــای دوران ســلیمان و داوود علیهماالســام می دانــد. 
ــه  ــت؛ بلک ــف راوی نیس ــر ضع ــر س ــخن ب ــا س در این ج
ــر نســبت  ــی ب ــی مبن ــه دلیل ــود هیچ گون ــر ســر نب ســخن ب
دادِن نــوروز بــه جمشــید و یــا کیومــرث و یــا هــم ســلیمان 
علیه الســام می باشــد. شــگفت این کــه ظاهری مشــرباِن 
ــر ســر  ــرد و بزرگــی، ب ــر ُخ ــر ام ــه در ه ــا ک متن گــرای م
ــد، در  ــاری می کنن ــا پافش ــند روایت ه ــودِن س ــح ب صحی
این جــا روش معمــوِل خویــش را کنــار گذاشــته و در 
جهــت اثبــات ادعای شــان، بــه افســانه و اســطوره متوســل 

ــن اســت کــه:  می شــوند. پرسشــی کــه مطــرح می شــود ای
آیــا امــری را می تــوان بــا اتــکا بــر اســطوره تحریــم کــرد؟
ایــن گــروه، نســبت دادِن نــوروز بــه  اشــتباه دیگــر 
روحانیــان زردشــتِی دوران ساســانیان اســت. ایــن درســت 
ــان زردشــتی، نقــش مهمــی در  اســت کــه مغــان و روحانی
امــر سیاســت و جامعــۀ ساســانی داشــته و نــوروز خودشــان 
ــد  ــد نبای ــی بای ــد، ول ــل می کردن ــام تجلی ــکوهِ تم را باش
فرامــوش کــرد کــه اســناد تاریخــی تخت رســتم و شوشــیانه 
ــا صــدای بلنــد  و بین النهریــن و مصــر و جاهــای دیگــر، ب
ــانیان وجــود  ــش از ساس ــا پی ــوروز قرن ه ــه ن ــد ک می گوین
ــوروز  ــن از یک ســو، و از ســوی دیگــر ن داشــته اســت. ای
در دورۀ شــاهان ساســانی چیــز دیگــری بــود، زیــرا آن هــا 
روز تاج پوشــی شــاهاِن خویــش را نــوروز می نامیدنــد 
ــم را از  ــت، تقوی ــت می نشس ــر تخ ــه ب ــاهی ک ــر ش و ه
ــه:  ــوان نمون ــه عن ــود. ب ــاز می نم ــش آغ ــینِی خوی تخت نش
در ســال ۱۱ هجــری کــه آغــاز شاهنشــاهی یزدگــرد ســوم 
ــا ۶۳۲ میــادی می شــد، ساســانی ها جشــن  ــر ب بــود و براب
ــی  ــوزا یعن ــاه ج ــا ۲۷ م ــون و ی ــاه ج ــوروز را در ۱۶ م ن
در آســتانۀ تابســتان برگــزار کردنــد. )ســیروس ابراهیــم زاده؛ 
ــون،  ــارات کان ــانه یی. انتش ــوروز افس ــی و ن ــوروز علم ن

ــۀ ۵(  ــکا، ۱999، صفح ــس، امری الس انجل
ــر  ــان پیامب ــم در زم ــه او ه ــز ک در پادشــاهی خســرو پروی
زردشــتی،  موبــدان  و  ساســانی ها  می زیســت،  اســام 
ــرگان  ــد و مه ــا می کردن ــوس برپ ــرج ق ــوروز را در اول ب ن
را در بــرج جــوزا. تجلیــل از نــوروز در بــرج قــوس، بــرای 
ــت.  ــه یاف ــتیان ادام ــان زردش ــام در می ــاِل تم ــد س پنج ص
پــس از آمــدن اســام بــه ایــران، نــوروزی را کــه زردشــتیان 
برپــا می کردنــد و مصــادف بــا بــرج قــوس می شــد، مــردم 
ــه  ــوط ب ــوروزی کــه مرب ــد؛ یعنــی ن ــوروز مغــان« نامیدن »ن
ــی  ــردم ارتباط ــایر م ــا س ــان زردشــتی می شــود و ب روحانی

ــوروز علمــی، صفحــۀ ۲9( ــدارد. )ن ن
از ساســانیان بگذریــم. در دوره هــای اشــکانی هم نــوروز در 
ــس  ــۀ وی ــه در منظوم ــد، چنان ک ــل نمی ش ــل تجلی اول حم
ــای  ــوروزِ دوره ه ــه از ن ــی ک ــن گرگان ــِن فخرالدی و رامی

ــم:  ــن می خوانی ــد، چنی ــرف می زن ــکانی ح اش
کجا آن که ز گشت روزگاران

در آذرماه بودی نوبهــاران
منم آذر و تو نوروز خـــرم
هر آیینه بود این هر دو باهم

سر سال و خجسته روز نوروز
جهان پیروز گشت از بخت پیروز

ــارت  ــوروز اشــکانی ها در »آذر« می آمــد کــه آذر عب آری، ن
ــرج »قــوس« ســال نماِی مــا می باشــد.  از همــان ب

بــه گذشــته های دور نرویــم. زردشــتی های جهــان تــا 
ــای  ــش را در ماه ه ــِی خوی ــوروز مذهب ــروز، ن ــن ام همی

دیگــِر ســال تجلیــل می کننــد. نــوروز مذهبــی زردشــتی ها 
در آغــاز قــرن بیســتم میــادی، برابــر بــا پانزدهــم ســپتمبر 
ــت ودوم  ــان در بیس ــوروز ایش ــرن، ن ــان آن ق ــود. در پای ب
ــال ۲۰۱۵  ــا س ــادی ت ــال ۲۰۱۲ می ــد، و از س ــت آم اگس
ایــن مناســبت در هژدهــم اگســت تجلیــل  میــادی، 

می شــود. 
می کننــد  زنده گــی  زردشــتی  جمعیتــی  هندوســتان  در 
ــش وارد  ــزار ســال پی ــا، یک ه ــه نخســتین دســته از آن ه ک
ــی، روز  ــایت بی.بی.س ــده اند. وب س ــرات ش ــاحل ُگج س
بیســتم اگســت ســال ۲۰۱۱ میــادی، بــه نقــل از تلویزیــون 
ــی  ــتی های بمبئ ــه زردش ــت ک ــی نگاش ــی بی.بی.س فارس
ــد زردشــتی  )در آن شــهر بیشــتر از پنجــاه آتشــکده و معب
وجــود دارد( نــوروز خودشــان را بــه روز ۲۸ مــرداد ســال 
ــری  ــد ۱۳9۰ هج ــا ۲۸ اس ــق ب ــه مطاب ــردی ک ۱۳۸۱ یزدگ
ــت،  ــه گذش ــالی ک ــد. س ــزار کردن ــود، برگ ــی می ش شمس
زردشــتی های پاکســتان، امریــکا و جاهــای دیگــِر دنیــا نیــز 
نــوروز خویــش را بــه روز هژدهــم اگســت تجلیــل کردنــد. 
ــتی های  ــه زردش ــزارش داد ک ــا گ ــز آف اندی ــدۀ تایم جری
حیدرآبــاد و ســکندرآبادِ هندوســتان نیــز نــوروز ســال 
گذشــته را بــه روز شــنبه ۱۸ اگســت و یــا ۲۸ بــرج ســنبله 
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یــادآوری شــود کــه زردشــتی ها از ده هــا مناســبت دینــی در 
امتــداد ســال تجلیــل بــه عمــل می آورنــد. اکنــون پرســش 
ایــن اســت کــه اگــر تجلیــل مــردم مــا از نــوروز، برخاســته 
ــبت های  ــرا از مناس ــس چ ــد، پ ــتی می باش ــن زردش از آیی

دیگــِر ایــن آییــن در میــان آنــان خبــری نیســت؟
جشــن  قبیــل  از  دارنــد  جشــن هایی  زردشــتیان  آری، 
ــاه ورهام، اردیبهشــت گان،  ــفندگان، مراســم نیایشــگاه ش اس
دارای  همــه  کــه  آن،  امثــال  و  تیــرگان  ُخــردادگان، 
ــار  ــک ب ــوروز ی ــن ن ــی جش ــتایی اند؛ ول ــه های اوس ریش
ــی  ــر ماه ــتی ها در ه ــت. زردش ــده اس ــتا نیام ــم در اوس ه
ــش، روزی را مقــدس  ــم خوی ــۀ تقوی از ماه هــای دوازده گان
دانســته و آن را جشــن می گیرنــد و حتــا در چنیــن حالتــی 
ــن در روز  ــاه فروردی ــن م ــه جش ــود ک ــده می ش ــم دی ه
نوزدهــِم ایــن مــاه قــرار گرفتــه اســت، نــه در اول آن. بــه 
فــرض تطابــق تقویــم زردشــتی بــا هجــری شمســی، بازهــم 
دیــده می شــود کــه ایــن جشــن ماهانــه، نُــزده روز بعــد از 

نــوروز می آیــد.
زردشــتیان دارای دو تقویم انــد کــه یکــی ریشــۀ مذهبی دارد 
ــلجوقی  ــاه س ــه ملک ش ــن تقویمی ســت ک و دیگــرش همی
و خیــام و خواجــه نظام الملــک بــه یــادگار گذاشــته اند کــه 
ــران،  آن را تقویــم فصلــی نامنــد. اگــر جامعــۀ زردشــتی ای
ــل نمــوده و در خوشــِی  ــرج حمــل را تجلی روز نخســت ب
ســایر بــرادران ایرانــی خویــش، خــود را شــریک می داننــد، 

ایــن عمل کــرد را نبایــد رنــگ مذهبــی داد، بلکــه بایــد آن 
را هم نوایــی بــا طبیعــت دانســت، کــه طبیعــت بــا فرزنــدان 
ــته  ــه داش ــان و برادران ــی یک س ــن، رابطه ی ــن و آیی ــر دی ه

اســت. 
اسطوره شــناس برجســتۀ ایرانــی، داکتــر مهــرداد بهــار 
)فرزنــد ملک الشــعراء بهــار( کتابــی دارد بــه نــام »از 
اعــام  به صراحــت  آن  در  کــه  تاریــخ«  تــا  اســطوره 
ــوده  ــتیان نب ــه زردش ــوط ب ــرگان مرب ــوروز و مه ــد: ن می کن

اســت. )نشــر چشــمه، صفحــۀ ۳۴۷(
راســت ســخن، زمانــی کــه ساســانیان آمدنــد، نــوروزی را 
کــه تمدن هــای دور و نزدیــِک مــا آن را بــر مبنــای نیازهــای 
طبیعــی و بــاران و کشــت و زراعــت تعییــن کــرده بودنــد، 
ــم  ــای مفاهی ــر مبن ــال را ب ــای س ــام ماه ه ــر داده و ن تغیی
زردشــتِی خویــش گذاشــتند کــه هــر کــدام دارای مدلولــی 
مذهبــی بــود و در نتیجــه، افســون و افســانۀ فراوانــی وارد 

سیاســت و جامعــه و فرهنــِگ ایــن حــوزه گردیــد. 
نظامی می گوید:

ز برزین دهقان و افســون زند
برآورده دودی به چـــرخ بلند
همه کارشان شوخی و دلبری

گه افسان گویی، گه افسون گری
جـز افسـون چراغی نیفروختند
جـز افسـانه چیزی نیــاموختند

ــه اســت،  ــا را گرفت ــِن م ــه دام ــط و خطــای دیگــری ک خب
نســبت دادِن معبــد »نوبهــار« بلــخ، بــه زردشــتیان اســت کــه 
ــل قــدری دچــار ایــن خطــا شــده اند.  ــا دانشــمندان قاب حت
علــت ایــن اشــتباه شــاید بــه نویســنده گاِن عــرب برگــردد 
ــا ایــران ساســانی و آشــنایی  ــر همسایه گی شــان ب کــه در اث
ــه  ــد ک ــان کرده ان ــتی، گم ــن زردش ــا آیی ــان ب کم وبیش ش
ــت.  ــوده اس ــتیان ب ــه زردش ــوط ب ــار مرب ــد نوبه ــا معب گوی
ــد  ــد، می گوین ــگ دارن ــِر جن ــوروز س ــا ن ــه ب ــی ک آن های
ــزار  ــِو هجــری شمســی را در م ــاز ســال ن ــه آغ کســانی ک
ــد، در حقیقــت از ســنتی زردشــتی  ــل می کنن شــریف تجلی
ــل  ــد، تجلی ــزار می گردی ــخ برگ ــار بل ــه در آتشــکدۀ نوبه ک
دیگــری  »نوبهــار« حکایــت  آن کــه  حــال  می نماینــد. 
ــه  ــن رابط ــه در ای ــدی ک ــات جدی ــت. تحقیق ــته اس داش
صــورت گرفتــه و نیــز شــکل و نقشــۀ آن معبــد در 
ــه  ــی ک ــدآوازۀ چینای ــردِ بلن ــت های جهان گ ــار یادداش کن
ــم دید  ــده و چش ــخ ش ــام وارد بل ــور اس ــا ظه ــان ب هم زم
ــه را  ــن نکت ــته، ای ــان گذاش ــه ارمغ ــا ب ــرای م ــش را ب خوی
ــه  ــت ن ــوده اس ــی ب ــدی بودای ــار، معب ــه نوبه ــاند ک می رس

آتشــکده یی زردشــتی. 
 

وز  سنتـی زردشتـی است؟ آیا نـور
 نویسنده گاِن عرب در اثر همسایه گی شان با ایراِن ساسانی و آشنایی کم وبیش شان با آیین زردشتی، گمان کرده اند که گویا معبد

 نوبهار مربوط به زردشتیان بوده است. آن هایی که با نوروز سِر جنگ دارند، می گویند کسانی که آغاز سال نِو هجری شمسی را
 در مزار شریف تجلیل می کنند، در حقیقت از سنتی زردشتی که در آتشکدۀ نوبهار بلخ برگزار می گردید، تجلیل می نمایند. حال

 آن که »نوبهار« حکایِت دیگری داشته است. تحقیقات جدیدی که در این رابطه صورت گرفته و نیز شکل و نقشۀ آن معبد در کنار
 یادداشت های جهان گرِد بلندآوازۀ چینایی که هم زمان با ظهور اسالم وارد بلخ شده و چشم دیِد خویش را برای ما به ارمغان گذاشته،

!این نکته را می رساند که نوبهار، معبدی بودایی بوده است نه آتشکده یی زردشتی
خواجه بشیراحمد انصاری
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ــر  ــیوۀ فک ــک ش ــت. ی ــوژی اس ــک ایدیول ــوری ی قوم مح
کــه افــراد از آن بــرای توجیــه ســتم خــود بــه دیگــران کــه 
ــتم  ــه س ــی ک ــد. جای ــتفاده می کنن ــتند، اس ــا نیس ــد آنه مانن
ــاد  ــود و تض ــویق می ش ــوری تش ــوم مح ــود دارد، ق وج

ــد.  ــدید می کن ــی را تش اجتماع
ــرا  ــی اســت زی ــی زنده گ ــز ذات ــک ج ــی ی  تضــاد اجتماع
ــان  ــیوه یک س ــه ش ــوم ب ــه و دو ق ــچ گاه دو جامع ــه هی ک
بــه وجــود نمی آینــد و همــه آنهــا تاریــخ متفاوتــی دارنــد. 
ــل  ــگ قبای ــی، جن ــاد اجتماع ــال: تض ــن مث ــاید بهتری ش
ــه  ــم ک ــل داری ــگام تمای ــن هن ــت و در ای ــی اس و جوامع
ــم  ــان نســبت دهی ــمنان م ــه دش ــا را ب زشــت ترین انگیزه ه
ــوند.  ــل ش ــوق تبدی ــدون حق ــه موجــودات ب ــمنان ب و دش
ــد  ــش یاب ــوم محــوری افزای ــه ق ــود ک ــث می ش تضــاد باع
و افزایــش قــوم محــوری بــه افزایــش تضــاد کمــک 
می کنــد و افزایــش تضــاد مــا را تشــویق می کنــد تــا 
تفاوت های مــان را رهــا نکنیــم و هویت هــای جداگانــه 

ــم.  ــظ کنی ــان را حف م
 اگــر در کشــوری کــه ملیت هــای مختلفــی در آن زیســت 
ــود  ــانیت وج ــای انس ــت و رواداری برمبن ــد، عدال می کنن
ــود در  ــوس خ ــب نف ــه تناس ــوم ب ــر ق ــد و ه ــته باش داش
ــی  ــه و هیچ کس ــهم گرفت ــور س ــی آن کش ــاختار سیاس س
حــق تحقیــر، ظلــم و توهیــن بــر دیگــری را نداشــته 
ــر  ــد و اگ ــد آم ــود نخواه ــه وج ــکلی ب ــلمًا مش ــد مس باش
ــام داری و  ــق زم ــه ح ــد ک ــوا کن ــت دع ــا ملی ــوم ی ــک ق ی
ــوده و  ــا ب ــاز آنه ــوق و امتی ــا حق ــت در کشــور تنه حاکمی
ــدون  دیگــران بایســت دایم العمــر چاکــر و غــام باشــند ب
ــا را  ــات و درگیری ه ــت مخاصم ــوع برداش ــن ن ــک ای ش
ــار  ــور را دچ ــی کش ــاد مل ــدت و اتح ــار آورده و وح به ب
ــاختار  ــر س ــن تر، اگ ــارت روش ــه عب ــازد. ب ــره می س مخاط
قــدرت سیاســی را یــک سیســتم فــرض کنیــم ایــن سیســتم 
ــت  ــول حمای ــول و محص ــکل گیری اش، معل ــود و ش وج
گروه هــای قومــی اســت و حمایــت، خــود از سیســتم 
قــدرت سیاســی خواســته و تقاضاهایــی دارد کــه بــه 
سیســتم قــدرت سیاســی از مجــاری قومــی وارد می گــردد 

ــم. ــی می نامی ــای قوم ــه آن را ورودی ه ک
 در ایــن فراینــد، ســاختارهای قــدرت سیاســی مجبــور بــه 
ــرا قومــی و ملــی اســت.  چشم پوشــی از تقاضاهایــی ف
ــدارد و  ــی ن ــای قوم ــه ورودی ه ــن دادن ب ــی جــز ت چاره ی
ــد  ــی، سیاســت گذاری کن ــای قوم ــد براســاس ورودی ه بای
ــردد و  ــر می گ ــوام دیگ ــن اق ــب برانگیخت ــن موج ــه ای ک
منجــر بــه تشــدید تعارض هــای قومــی می شــود و در فــرو 
نشــاندن خشــونت های قومــی چاره یــی جــز بهره گیــری از 
عنصــر قومیــت نــدارد. بــا اســتفاده از عنصــر قوم محــوری 

دســت بــه ســرکوب اقــوام دیگــر می زنــد کــه ایــن امــر بــر 
ــد  ــتر می بخش ــت بیش ــدت و غلظ ــی، ش ــای قوم تعارض ه
ــوام  ــای اق ــدرت از نیروه ــای ق ــت پایه ه ــرای تثبی ــی ب یعن

ــردد.  ــتفاده می گ ــر اس ــر یکدیگ در براب
ــای  ــه برمبن ــت ک ــی اس ــوری، گرایش ــوم مح ــور از ق  منظ

ــر و  ــود را برت ــر خ ــار و فک ــای رفت ــوم معیاره ــک ق آن ی
ممتــاز از اقــوام دیگــر بدانــد و دچــار ایــن پنــدار شــود کــه 

ــت.  ــان اس ــگ جه ــون فرهن ــز و قان ــان مرک فرهنگ ش
ــا و  ــق، ارزش ه ــاد حقای ــه ایج ــر ب ــورت منج ــن ص  در ای
ــران از  ــاهدۀ دیگ ــه مش ــود ک ــی می ش ــای فرهنگ هنجاره

ــه  ــت ک ــور اس ــن تص ــش ای ــا گرای ــگ ب ــق آن فرهن طری
فرهنــگ خودمــان درســت اســت و فرهنــگ دیگــران 
و  دلیــل  هیچ گونــه  متضمــن  باورهــا  ایــن  نادرســت. 
ــد  ــق و قواع ــه حقای ــود ک ــرض ش ــا ف ــت؛ ام ــدرک نیس م
اخاقــی مــا طبــق موازیــن اجتماعــی ســاخته شــده و بهتــر 

ــتند.  ــران هس ــای دیگ از ارزش ه
ــه  ــل ب ــش متقاب ــت کن ــل ماهی ــه دلی ــًا ب ــداری اساس قوم م
وجــود می آیــد و توســط کنــش متقابــل تشــویق می شــود. 
ــا یــک  ــل بخشــی از یــک جامعــه ی چــون در کنــش متقاب
ــه  ــی در تعلــق داشــتن ب گــروه می شــویم و احســاس خوب
ــًا: در کنــش احســاس تعلــق،  آن گــروه پیــدا می کنیــم. مث
آســوده گی و امنیــت بــه همــراه مــی آورد و تکیــه گاه 
ــه زنده گــی مــا می دهــد. از ایــن جهــت دارای  اجتماعــی ب

ــار مثبــت اســت.  آث
ــای  ــد و کنش ه ــا، قواع ــد، ارزش ه ــه عقای ــی ک ــا وقت  ام
ــاوت  ــای متف ــرف ویژه گی ه ــه ص ــای آنک ــران را به ج دیگ
برابــر  در  تهدیــدی  بدانیــم،  خــود  ویژه گی هــای  بــا 
ــم در  ــاداری می کنی ــا وف ــه نســبت آنه ــم ک ــی بدانی چیزهای
ــود. ــان می ش ــوری نمای ــی قوم مح ــه منف ــورت، وج این ص
ــت دیگــران  ــگاه قوم محــوری، محکومی ــوع ن ــن ن ــرا ای  زی
محکومیــت  دیگــر،  ســوی  از  و  می کنــد  تشــویق  را 
وضعیــت  ایــن  و  تشــویق  را  قوم محــوری  دیگــران 
ــۀ  ــه و تصفی ــام یافت ــگ و آدم کشــی نظ ــی مشــوق جن گاه
قومــی ســازمان یافته می شــود. از وجــه منفــی دیگــری 
قوم محــوری، ســتم بــه دیگــران اســت. قوم محــوری 
ــران را  ــود و دیگ ــا خ ــت ت ــز اس ــتم نی ــال س ــل اِعم عام

ــت.  ــت اس ــد، درس ــه می کن ــه آنچ ــازد ک ــد س متقاع
ــا  ــه ارزش ه ــد، ب ــا ب ــه قوم محــوری خــوب اســت ی  اینک
بــه  از جهتــی کــه ممکــن اســت  مــا بســتگی دارد. 
ــد دادن  ــه پیون ــی و ب ــم اجتماع ــی، نظ ــتگی اجتماع همبس
ــه  ــد خــوب اســت و نســبت ب ــه یکدیگــر کمــک کن ــا ب م
ــد  ــیم از فوای ــی باش ــاس خوب ــود ـ دارای احس ــت خ هوی
قوم محــوری اســت و همچنــان احســاس تعهــد بــه جامعــه 
ــه  ــی ک ــا از جهت ــود ام ــان تر می ش ــن آس ــروی از قوانی پی
توجیــه  و  تشــویق  را  بی رحمــی  اغلــب  قوم مــداری 
می کنــد و فرصت طلبــان سیاســی از آن بــرای کســب 
ــا  ــد آنه ــر ض ــرد ب ــران و نب ــور آزار دیگ ــه منظ ــت ب هوی
ــا و  ــب و آزار اقلیت ه ــب تعقی ــد و موج ــتفاده می کنن اس
ــد.  ــا تفــاوت دارن ــا م ــودی افــراد منجــر می شــود کــه ب ناب

ــت. ــوری اس ــی ـ قوم مح ــه منف ــن وج ای

پنجشــیر از والیت هــای کوهســتانی و دارای آب فــراوان 
اســت کــه در ۱۲۰  کیلومتــری پایتخــت واقــع و یــک والیــت 

ــد. ــیاحت می باش ــت و س ــاظ امنی ــتثنایی از لح اس
ــی  ــاداب در حوال ــرم و ش ــک وادی خ ــد ی ــیر هم مانن پنجش
ــروان،  ــان، پ ــا تخــار، بغ ــوده و ب ــع ب ــتان واق ــز افغانس مرک

ــان متصــل اســت. ــتان و بدخش ــان، نورس ــا، لغم کاپیس
پریــان، خینــج، دره، ُرخــه، عنابــه، شــتل و آبشــار ولســوالی ها 

و بــازارک مرکــز ایــن والیت اســت.
والیــت پنجشــیر دارای اقلیــم معتــدل بــوده و هوایــی نســبتًا 
دارد.  نیمه گــرم  تابســتانی  و  ســرد  زمســتانی  مرطــوب، 
ــی آن شــامل گیاهــان طبیعــی، محصــوالت  محصــوالت بوم
ــد مــورد آن اشــاره  ــه چن ــداری و باغــداری اســت کــه ب مال
ــره، زرد ســرک،  ــه، زی ــخ، پودین ــوت، قت ــم: تلخــان، ت می کنی
درونــه، مســتار، شــیرین بویه، ســمارق، کمــال، کمــی، 
ــی،  ــو، جــواری، باقل ــدم، کچال کرگــون، غوغــن، ارغــاچ، گن
پیــر قنــد، جــو و قــروت. ســیب، چهارمغــز، زردآلــو، 
گیــاس، نــاک، بــادام و تــوت از میوه هــای مشــهور پنجشــیر 

اســت.
ــداری  ــاری و مال ــت آبی ــه زراع ــراً ب ــیر، اکث ــردم در پنجش م

ــت  ــن والی ــغول اند. ای ــی مش ــک محل ــای کوچ و تجارت ه
بــه دلیــل کوهســتانی بــودن و نداشــتن مرزهــای تجارتــی از 

ــت. ــتان اس ــد افغانس ــای کم درآم والیت ه
ایجــاد  بخــش  در  الزم  ســرمایه گذاری های  حــال  تــا 
پارک هــای صنعتــی و فابریکه هــای خصوصــی در ایــن 
والیــت صــورت نگرفتــه و صرفــًا یــک فابریکــه تولیــد آب 

ــت. ــال اس ــت فع ــن والی ــی( در ای ــامیدنی )معدن آش
ــی  ــز زراعت ــای حاصل خی ــت، زمین ه ــن والی ــد ای ــر چن ه
انــدک دارد، ولــی ســکتور زراعــت در آن، دارای نقــش 
مهــم انکشــاف اجتماعــی، اقتصــادی اســت و یکــی از 
اولویت هــای اساســی بــرای زنده گــی و امــرار حیــات 

می شــود. خوانــده 
ــت،  ــت و زراع ــت، کش ــن والی ــم در ای ــای قدی از زمان ه
ــع طبیعــی فــراوان  ــوده و مناب ــداری مــروج ب باغــداری و مال
ــی،  ــای طبیع ــه جنگل ه ــه از جمل ــت ک ــوده اس ــود ب موج
حیوانــات  طبــی،  نباتــات  کشــت زارهای  چراگاه هــا، 
در  طبیعــی  خزنده هــا، حوض هــای  پرنده هــا،  وحشــی، 
ــای  ــره دری ــمه ها و باالخ ــا، چش ــا، یخدان ه ــای کوه ه قله ه

ــد. ــکیل می ده ــی آن را تش ــع طبیع ــان مناب خروش
مســاحت زمیــن تحــت کشــت در ســطح والیــت بــه 
نُــه هــزار و ۳۰۱ هکتــار در ســطح والیــت می رســد و 
ــه  ــًا ب ــی و بعض ــکل دوفصل ــه ش ــت ب ــن والی ــای ای زمین ه
طــور یک فصلــی کشــت می شــود. در حــدود ۴۰ هــزار 
ــت  ــن والی ــداری در ای ــت و مال ــش زراع ــواده در بخ خان
ــت.  ــر اس ــت صف ــن والی ــار در ای ــت کوکن ــغول اند. کش مش
ــداری آن  ــت و مال ــوالت زراع ــت محص ــه کیفی ــن ک از ای
ــروش  ــه ف ــری ب ــت بهت ــه قیم ــد ب ــت می باش ــر و کم یاف بهت
می رســد. مثــًا یــک ســیر )هفــت کیلــو گــرام( قــروت ســه 
هــزار افغانــی، یــک ســیر تــوت خشــک ســه هــزار، یک ســیر 
ــزار  ــا یک ه ــوه  ی آن ت ــیر می ــک س ــزار و ی ــان یک ه تلخ

ــد. ــروش می رس ــه ف ــازار ب ــی در ب افغان

توت و تلخان
ــت  ــن والی ــهور ای ــوۀ مش ــوالت می ــوت از محص ــان ت تلخ

ــن  ــان ای ــرم دارد. تلخ ــازار گ ــرما ب ــل س ــه در فص ــت ک اس
ــز مشــهور  ــه ســنگ نی ــی دارد، ب ــه شــهرت جهان ــت ک والی
ــد تلخــان  ــرای خری اســت. مــردم از والیت هــای مختلــف ب
ــت  ــن والی ــردم ای ــه م ــد. تحف ــه پنجشــیر می رون ــوت ب و ت
از  نیــز بیش تــر تــوت و تلخــان اســت. تــوت یکــی 
ــوه،  ــن می ــی در پنجشــیر اســت. ای ــای قدیمــی و بوم میوه ه
ســالیان متمــادی جایــگاه خــاص اقتصــادی و غذایــی داشــته 
ــی  ــوالت زراعت ــواع محص ــگاه ان ــیر، پرورش ــت. پنجش اس
ــود  ــوت وج ــوع ت ــتر از ۲۰ ن ــیر بیش ــت. در پنجش ــاب اس ن
ــود،  ــصتی، کب ــری، ش ــا ملک ــن توت ه ــن ای ــا مزه تری دارد. ب
ــن  ــار زمی ــزار و ۴۶۰ هکت ــک ه ــت. ی ــودی اس ــیاه و خ س
ــن  ــمت ای ــن قس ــت. بیش تری ــت اس ــیر دارای درخ پنجش
ــوت  ــان ت ــد درخت ــت. درآم ــوت اس ــت ت ــا، درخ درخت ه
از هــر هکتــار زمیــن بــه ۴۰۰ هــزار افغانــی می رســد. همــه 
ســاله بــرای معرفــی محصــوالت ایــن والیــت از ســوی اداره 
ــود.  ــزار می ش ــوت برگ ــنواره ت ــت جش ــن والی ــی ای محل
امســال در کنــار جشــنواره ی تــوت، نمایشــگاه زراعتــی نیــز 
برگــزار شــده بــود. تلخــان نیــز محصولــی از تــوت اســت و 

ــژه. ــزۀ وی دارای م
ــه  ــوت ب ــردن ت ــا آرد ک ــه ب ــت ک ــاد ه اس ــذای آم ــان غ تلخ
ــا،  ــودن، در برخــی مورده ــذ ب ــار لذی ــد. در کن دســت می آی
خاصیــت درمانــی نیــز دارد. منبــع سرشــاری از آهــن و 
ویتامیــن می باشــد. رفع کننــده کم خونــی، ضــد ســرطان، 
ــان  ــراب و درم ــد اضط ــی، ض ــای قلب ــه بیماری  ه ــد ب مفی
ــاخت  ــگام س ــده اســت. هن ــرض شــکر دانســته ش ــرای م ب
ــداری  ــدن، مق ــذ ش ــی و لذی ــر خوش بوی ــه خاط ــان ب تلخ
ــم در  ــیار ک ــورت بس ــه ص ــز ب ــواری و چهارمغ ــدم، ج گن

تــوت آمیختــه و آرد می شــود.
بــا وجــود حــوادث طبیعــی مکــرر و اثرهــای ناگــوار تغییــر 
اقلیمــی، هنــوز پنجشــیر از منابــع طبیعــی سرشــار برخــوردار 
اســت. ایــن والیــت دارای ســه هــزار و ۱۱۱ هکتــار جنــگل 

ــار چــراگاه می باشــد. طبیعــی و ۳۱9 هــزار و ۷9۷ هکت
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عمـران خـان، چهره یـی کـه از دنیـای ورزش پـا بـه دنیـای 
سیاسـت گذاشـت ۲۶ سـال پیش تیم ملی کریکت پاکسـتان 
را قهرمـان جهـان کـرد و بـا همیـن ایـده به مردم خـود قول 
داده کـه رؤیـای تأسـیس پاکسـتاِن جدیـد را بـه واقعیـت 
تبدیـل می کنـد. زمانـی کـه عمـران خـان در ۲۷ اسـد سـال 
گذشـته امسـال بـه عنـوان بیسـت و دومیـن نخسـت وزیـر 
پاکسـتان سـوگند خدمـت یاد کـرد، حامیانش به ویـژه رقبای 
سیاسـی حـزب تحریـک انصـاف )حـزب حاکـم فعلـی این 
کشـور( منتظـر برنامه هـای کاپیتان سـابق تیم ملـی کریکت، 

بـرای اجـرای طـرح تأسـیس پاکسـتان جدیـد بودند.
عمـران خـان ۶۷ سـاله کـه تـا بـه امـروز لقـب کاپیتانـی را 
یـدک می کشـد بارها اعـام کرده اسـت که به دنبـال اجرای 
طرح حکومت مداری اسـامی در پاکسـتان اسـت کـه پایه و 
اسـاس آن ماننـد طـرح تشـکیل حکومـت در مدینه توسـط 

پیغمبـر گرامـی اسـام )ص( خواهـد بود.
بـا ایـن حـال، عمران خـان تا بـه امروز هـدف انتقـاد جناح 
مخالـف و رقبـای خـود قرار گرفته اسـت که مدعی هسـتند 
عمـران خـان نـه تنهـا نمی توانـد حکومتـی ماننـد حکومت 
مدینـه را در پاکسـتان اجـرا کنـد بلکـه تأسـیس پاکسـتاِن 

جدیـد نیـز فقـط در حد یـک رؤیـا خواهـد ماند.
عمـران خـان در بیسـت وپنجم ثـور ۱۳۷۵ شمسـی تشـکیل 
حـزب جنبش عدالـت پاکسـتان )تحریک انصـاف( را اعام 
کـرد و بـه قـول خـودش در اوایـل تشـکیل حزبـش، تنها با 
چند نفر وارد دنیای سیاسـت شـد و از همان ۲۲ سـال پیش 
فعالیت هـای سیاسـی-اجتماعی خـود را بـر مبـارزه بـا فقر، 

اختـاس و فاصلـه طبقاتـی در کشـور متمرکز کرد.
نخسـت وزیـر فعلـی پاکسـتان بـرای اولیـن بـار در سـال 
۱۳۸۱ از حـوزۀ انتخاباتـی شـهر »میانوالی« به عنـوان نمایندۀ 
مجلـس، رسـمًا وارد سیاسـت پاکسـتان شـد. پـس از اتمـام 
تبعیـد نـواز شـریف و خانـم بی نظیـر بوتـو در سـال ۱۳۸۶ 
و متعاقـب آن برگـزاری انتخابـات عمومـی، عمـران خان در 
اعتـراض بـه آنچـه کـه او تبانـی میـان سیاسـت مداران کهنه 
کار عنـوان کـرده بـود، حضـور در آن انتخابـات را تحریـم 

. د کر
بـا روی کار آمـدن حکومـت حزب مردم پاکسـتان در سـال 
۱۳۸۷، فعالیـت عمـده عمران خـان روی مبارزه با آن دسـته 
از سیاسـت مدارانی بـود کـه بـه نظـر وی در فسـاد مالـی و 

خسـارت وارد کـردن به وجهه پاکسـتان دسـت داشـتند.
بـا تمـام ایـن وجـود حـزب تحریـک انصـاف در انتخابات 
سـال ۱۳9۲ نیـز نتوانسـت بـر احزاب سـنتی پاکسـتان یعنی 
مسـلم لیـگ نواز و حـزب مردم غلبـه پیدا کند، اما توانسـت 
بـه عنوان سـومین حزب پیشـرو و دارای کرسـی در مجلس 
ملـی بـه عنـوان جناح مخالـف در کنـار حزب مـردم قدرت 

نمایـی کند.
بـا آغـاز حکومـت وقـت نواز شـریف، عمـران خـان مدعی 
تقلـب در انتخابات سـال ۱۳9۲ شـد و اعام کـرد که وی تا 
دسترسـی به انصاف واقعی، دسـت از اعتـراض، تظاهرات و 
تحصـن بـر نخواهد داشـت. او یک سـال پس از آغـاز دولت 
نـواز شـریف رسـمًا اعام کـرد که اگـر دولت نواز شـریف 

اسـتعفا ندهد وی بـه خیابـان خواهد آمد.
آغـاز تحصن هـای ضـد دولتـی بـه رهبـری عمـران خـان، 
سرنوشـت سیاسـی او را بـه کلی تغییر داد بـه طوری که وی 

در قلـب پایتخـت پاکسـتان خیمـه زد و گفـت کـه بـا تقلب 
در انتخابـات و فسـاد مالـی تا دم مـرگ مبـارزه خواهد کرد.
تحصـن عمـران خـان و جسـورانه بـودن وی در مواضـع 
سیاسـی اش، چالـش جـدی را بـرای حکومـت نواز شـریف 
بـه وجـود آورد تـا جایی که اوضـاع تا مرز دخالت مسـتقیم 
ارتـش و یـا کودتـای نظامـی پیـش رفـت، امـا دولـت نـواز 

شـریف بـه خوبـی توانسـت اوضـاع را کنتـرل کند.
بـا ایـن حالـف حملـه تروریسـتی بـه مدرسـه یی در شـهر 
آن  از  پـس  حسـاس  وضعیـت  و   9۳ قـوس  در  پیشـاور 
باعـث شـد تـا عمـران خـان از ادامل تحصـن در اسـام آباد 
عقب نشـینی کنـد. پـس از آن دادگاه عالـی پاکسـتان نیـز بـا 
تحقیقاتـی کـه انجـام داد رأی بـه عـدم تقلـب در انتخابـات 
سـال 9۲ داد تـا نقطـه سـرخطی بـر مقابلـه عمران خـان در 
برابـر حکومـت وقت پاکسـتان زده شـود؛ اما عمـران خان نا 
امیـد نشـد بلکـه ماجرای رسـوایی پرونـده پانامـا و اتهامات 
جدیـد علیـه شـخص نـواز شـریف و خانـوادۀ وی مبنـی بر 
اختـاس بـزرگ، باعـث شـد تـا کاپیتـان سـابق تیـم ملـی 
کریکـت خـود را بـرای یک مقابله سیاسـی دیگر آمـاده کند.
بـار عمـران خـان مصرانـه خواسـتار اسـتعفای نـواز  ایـن 
شـریف بـود. دادگاه عالـی پاکسـتان نیـز به این ماجـرا ورود 
کـرد و در آخـر پس از یک سـال تحقیقـات دادگاه عالی این 

کشـور رأی بـه سـلب صاحیـت نـواز شـریف داد.
بـه عقیـدۀ تحلیلگـران پاکسـتانی، بـه چالـش کشـیده شـدن 
حکومـت نـواز شـریف، سـلب صاحیـت و سـپس زندانی 
شـدن وی بـه جـرم اختـاس مالـی، بـه کمـک ارتـش و 
سـازمان اسـتخباراتی آن کشـور نقطـۀ قوتـی بـرای عمـران 
خـان در فعالیت هـای سیاسـی او محسـوب شـد بـه نحـوی 
کـه وی توانسـت بـا همیـن امتیاز، در انتخابات اسـد امسـال 

شـود. پیروز 
زمان عملی شدن وعده های عمران خان

عمـران خـان بازیکـن بین المللـی کریکـت و رهبـر حـزب 
تحریـک انصـاف پاکسـتان، وعـدۀ »پاکسـتان جدیـد و پایان 
دادن بـه فسـاد در ایـن کشـور« را داد و وی بـا همین شـعار 
در اولیـن سـخنرانی خـود خطـاب به مـردم پاکسـتان وعده 
داد کـه حکومتـش از مالیـات مـردم حفاظـت کـرده و آن را 

بـرای رفـاه و پیشـرفت مـردم هزینـه می کند.
او همچنـان گفتـه بـود حکومـت حزبـش هرگـز بـه دنبـال 
نشسـتن در کاخ ها نیسـت، بلکه وی کاخ نخسـت وزیری و 
در ایـاالت نیـز کاخ های سـروزیری و فرمانـداری را به محل 

آمـوزش تبدیـل می کند.
عمـران خـان و حکومـت جدید پاکسـتان، پس از به دسـت 
گرفتـن قـدرت در ایـن کشـور بـا مشـکات مختلفـی از 
جملـه چالش هـای معیشـتی و کاهش بی سـابقه ذخایر ارزی 

شـدند.  مواجه 
بـرای  بیشـتر  کـه  موضوعـی  دو  انـرژی،  و  تروریسـم 
جدی تـر  چالـش  خـان  عمـران  از  پیـش  حکومت هـای 
شـناخته می شـد، در حکومـت فعلـی پاکسـتان زیـاد زیـر 
ذره بیـن نبـود چون دولـت و ارتـش این کشـور فعالیت های 
موثـری را بـرای دفـع معضـل تروریسـم و هچنـان غلبـه 
بـر بحـران انـرژی انجـام داده بـا ایـن وجـود مسـأله انرژی 
همچنـان زنـگ خطـری بـرای حکومـت حسـاب می شـود.

او ماه هـای اخیـر خطـاب بـه پاکسـتانی ها گفـت کـه بـرای 
عملـی کـردن طـرح پاکسـتاِن جدیـد مـا بایـد الگو بـرداری 
کنیـم مثـًا بـرای مبـارزه بـا فقـر، بایـد از چینی هـا الگـو 
بگیریـم و بـرای توسـعه و رفـاه کشـور بایـد از مالزیـا و 

شـخص ماهاتیـر محمـد الگـو بـرداری کنیـم.
نخسـت وزیر پاکسـتان در سفر رسـمی خود به مالزیا در ۲۶ 
عقـرب امسـال و در دیـدار با ماهاتیـر محمد، از چشـم انداز 
وی در دولـت وقـت مالزیـا بـرای توسـعه ایـن کشـور و 
تحکیـم جایـگاه منطقه یـی و جهانـی مالزیـا تمجیـد کـرد 
و گفـت حکومـت پاکسـتان عاقه منـد اسـت تـا از الگـوی 

ماهاتیـر محمـد بـرای توسـعه و رفـاه کشـور پیـروی کند.
بـا ایـن حـال، عمـران خـان سـعی دارد بـا کمـک بـه بهبود 
وضعیـت قشـر ضعیـف در پاکسـتان، از آنـان دل جویی کند. 
ایـن روزهـا طرحـی با عنـوان تأسـیس ۵ میلیون بـاب منزل 
مسـکونی در مناطـق مختلف پاکسـتان مشـهور شـده و گفته 
می شـود کـه عمـران خـان وعـده خـود را بـرای تأسـیِس 
پاکسـتان جدیـد بـا اسـتفاده از احـداث ۵ میلیـون خانـه بـا 
نـرخ ارزان بـرای قشـر ضعیـف جامعـه، عملـی خواهد کرد 
هـر چنـد جنـاح مخالـف دولت مدعی هسـتند کـه این فقط 
یـک شـعار اسـت و عملـی شـدن این طـرح بـا ظرفیت های 

حکومـت فعلـی همخوانـی ندارد.
بـا روی کار آمـدن حکومـت حـزب جنبـش عدالـت بـه 
نخسـت وزیـری عمـران خـان، اوضـاع افغانسـتان، تـداوم 
تنش هـا بـا هنـد، رویکـرد سـخت گیرانۀ حکومـت ترامـپ 
علیـه اسـام آباد و معلـق مانـدن پاکسـتان مواضـع در ارتباط 
بـا تحـوالت خاورمیانـه تیرهگی بـا تهرانی اهم مسـایلی بود 
کـه عمـران خـان بایـد تصمیمات مهمـی در ایـن خصوص 

اتخـاذ می کـرد.
عمـران خـان در اولیـن سـخنرانی خـود تنهـا دو روز بعد از 
اعام پیشـتانی حـزب او در انتخابات عمومی پاکسـتان گفته 
بـود حکومتـش خواهـان تعمیـق و گسـترش روابـط بهتر با 

کشـورهای همسـایه است.
او در ظاهـر صحبت هـای کلیـدی در خصـوص روابـط بـا 
افغانسـتان، هنـد، کشـورهای خاورمیانـه و امریـکا نیز عنوان 

بود. کـرده 
رهبـر حـزب تحریـک انصـاف پاکسـتان در آن زمـان گفتـه 
بـود، متأسـفانه امریکایی هـا فکـر می کننـد کـه پاکسـتان تنها 
بـه دنبـال کمـک و پـول اسـت ولـی مـا روابـط متعـادل بـا 

می خواهیـم. امریـکا 
عمـران خـان بارهـا از سیاسـت های منطقه یی امریـکا به ویژه 
حمـات غیرقانونـی هواپیماهـای بـدون سرنشـین امریکا به 
مناطـق قبایلـی پاکسـتان انتقاد کـرده و بارهـا در تحصن های 
ضددولتی در اسـام آباد نیز مسـتقیمًا سـفیر وقت واشـنگتن 
در اسـام آباد را بـه دخالـت در امـور داخلـی پاکسـتان متهم 

کـرده بود.
او همچنیـن در خصـوص روابـط پاکسـتان بـا افغانسـتان و 
هنـد انتظـار داشـت تـا بـا روی کار آمـدن حکومـت جدید 
بتوانـد قدم هـای موثـری را بـرای بهبـود روابـط بـا کابـل 
و بازسـازی فضـای اعتمـاد بـا دهلـی نـو بـردارد. امـا درک 
کـرد کـه تصمیم گیـر اصلـی دیگـر نهاد اسـت نـه او. به نظر 
می رسـد معمـای پیچیـدۀ صلـح در افغانسـتان و حمایـت 
ارتش و سـازمان اسـتخبارات آن کشـور از طالبان و تشـدید 

تنش هـا بـا هنـد، معـادالت عمـران خـان در حوزۀ سیاسـت 
خارجـی را تحـت تأثیـر قـرار داده و در کنـار چالش هـای 
اقتصـادی، مشـکات روابـط بـا همسـایگان غربی و شـرقی 
و درگیـری بـودن در دنیـای پیچیـده سیاسـت خارجـی کار 

عمـران خـان را در آینـده سـخت تر کـرده اسـت.
او بـه پاکسـتانی قـول داده اسـت که با تمامی این مشـکات 
مقابلـه خواهـد کـرد، چـه چالش داخلی باشـید یـا خارجی. 
مـردم پاکسـتان نیـز توانایـی عمران خـان بـرای مقاومت در 
برابـر مشـکات را جالـب می داننـد و بـه همیـن دلیـل اکثر 
کارشناسـان و اندیشـمندان پاکسـتانی معتقـد انـد بایـد بـه 
عمـران خـان وقت داده شـود تـا توانایی خـود را ثابت کند.
فعالیت هـای اجتماعـی در کنـار سیاسـت و صلـح دوسـت 
بـودن عمران خان باعث شـده حتـا منتقدانش نیـز مجبور به 
تمجیـد از او شـوند. زمانـی که حزب عمران خـان حکومتی 
در پاکسـتان نداشـت وی بـا اسـتفاده از وجهـه اجتماعـی و 
بیمارسـتان مجهـزی را مخصـوص  توانسـت  مدنـی خـود 
کـه هـدف  کنـد  تدسـیس  پاکسـتان  در  بیمـاران سـرطانی 
اصلـی آن کمـک بـه بیماران سـرطانی کـه توانایـی پرداخت 
هزینه هـای هنگفـت معالجـه ایـن بیمـاری را ندارند، اسـت.
وارد تنش هـای  ایـن روزهـا کـه پاکسـتان و هنـد شـدیداً 
سیاسـی و نظامـی شـده انـد، عمـران خـان بـا اعـام آزادی 
خلبـان بازداشـت شـده هنـدی، دوبـاره بـر مقبولیـت خـود 
اضافـه کـرد به طـوری که رسـانه های هنـدی از تصمیم وی 
اسـتقبال کـرده و حتـی از دولت مـردان هنـدی خواسـتند تـا 
از پیشـنهاد صلـح عمـران خـان را بپذیرند و دعوای سیاسـی 

میـان دو کشـور پایـان دهند.
عمـران خـان تنها چنـد روز پس از تصدی کرسـی نخسـت 
وزیـری، اعـام کـرد کـه دولت مـردان وی هرگـز بـه دنبـال 
اشـرافی گری و هزینه هـای گـزار بـرای فعالیت هـای دولتـی 

بروند. نبایـد 
از  جلوگیـری  بـرای  را  بی سـابقه یی  کارشـیوه های  او 
هزینه هـای دولتـی اعـام کـرد کـه در حکومت های پیشـین 

چنیـن چیـزی دیـده نشـده بـود.
بـه  را  پاکسـتان  وزیـری  نخسـت  کاخ  حتـا  عمـران خـان 
دانشـگاه ملـی تبدیـل کـرد و گفـت کـه طـرح تبدیـل کاخ 
نخسـت وزیـری بـه مرکـز علـم و تحصیـات عالـی آغـاز 
شـده اسـت هرچنـد جناح مخالـف با انتقـاد از ایـن تصمیم 
عمـران خـان گفتنـد که نخسـت وزیر پاکسـتان نبایـد امکان 
ملـی و فرهنگـی کـه متعلـق بـه میـراث ملـی کشـور اسـت 
را بـه پسـند خـود بـه دانشـکده یـا مرکـز تحصیـات عالی 

کند. تبدیـل 
بـا  مقابلـه  بـرای  خـان  عمـران  ابتـکار  از  پاکسـتانی ها 
اشـرافی گری اسـتقبال کردند اما سـفر اخیر ولیعهد سـعودی 
بـه اسـام آباد و اسـتقبال پُر خـرج پاکسـتانی ها از این محمد 
بـن سـلمان، باعـث شـد تـا حکومـت عمـران خان شـدیداً 

مـورد انتقـاد قـرار بگیرد.
اسـتقبال شـاهانه از ولیعهـد سـعودی و کاروان مزدحـم وی 
توسـط دولـت پاکسـتان باعـث شـد تـا سیاسـت مداران این 
کشـور شـعار صرف جویی عمران خـان را زیر سـوال ببرند.
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 شکســت خافــت اســامی گــروه داعــش )دولــت 
ــی آغــاز  اســامی عــراق و شــام( در واقــع از همــان زمان
ــری از آدرس  ــتیزه جوِی تکفی ــروه س ــن گ ــه ای ــت ک یاف
ــتم  ــامی، روز هش ــت اس ــاد و خاف ــام، جه ــام اس و ن
تصــرف  از  پــس   )۲۰۱۴ جــون   ۲9(  ۱۳9۳ ســرطان 
ــامِی  ــت اس ــراق، خاف ــت ع ــل و تکری ــهرهای موص ش
خــود را اعــان کــرد. داعــش ســوار بــر مــوج نارضایتــِی 
ــرای  ــت انحصارگ ــی از حکوم ــراق ناش ــنی ع ــۀ س جامع
شــیعۀ نــوری مالکــِی مــورد حمایــت جمهــوری اســامی 
ــراق  ــین ع ــًا سنی نش ــق عمدت ــهرها و مناط ــه ش ــران، ب ای
دســت یافــت. امــا بــا اعــان خافــت اســامی و معرفــی 
ــۀ  ــوان خلیف ــه عن ــروه ب ــن گ ــر ای ــدادی رهب ــر البغ ابوبک
ــری از  ــت بهره گی ــان، فرص ــلمانان جه ــدۀ مس خودخوان
ایــن مــوج را در عــراق و در میــان دولت هــا و کشــورهای 
ــل  ــرای خــود تبدی ــش خطرناکــی ب ــه چال ســنی عــرب ب
کــرد. خافــت رهبــر داعــش بــرای مســلمانان جهــان، بــه 
ــان  ــر گــروه طالب ــِی ماعمــر رهب همــان حــِد امیرالمؤمنین

ــود.   ــه ب ــتان، مضحک افغانس
ــون:  ــامی چ ــرای اس ــای افراط گ ــی گروه ه ــل اصل معض
ــابه  ــِف مش ــای مختل ــان و گروه ه ــده، طالب ــش، القاع داع
دیگــر بــه عــدم تفکــر سیاســی و عقانیــت سیاســی آن هــا 
ــروز  ــای ام ــه نیازه ــخ گو ب ــِی پاس ــام سیاس ــاد نظ در ایج
جامعــۀ انســانی و اســامی برمی گــردد. هرچنــد ایــن 
ــات و  ــوج احساس ــر م ــوار ب ــه س ــامی ک ــای اس گروه ه
عواطــِف مــردم بــه پیروزی هــای نظامــی دســت می یابنــد 
و بــه تصــرف مناطــق و حتــا کشــورهای مســتقل مســلمان 
نایــل می شــوند، امــا در ایجــاد نظــام سیاســی قابــل 
ــوان  ــه نات ــای جامع ــه نیازمندی ه ــخ گو ب ــرش و پاس پذی
باقــی می ماننــد؛ زیــرا آن هــا فاقــد تفکــر و تیــوری 
ــدرن آن  ــی و ُم ــوم علم ــه مفه ــی ب ــام سیاس ــکیل نظ تش

ــتند.  هس
ــه مســاحت  ــی ب ــراق و ســوریه زمین ــی در ع داعــش وقت
ــا  ــت آورد و میلیارده ــع را به دس ــر مرب ــزار کیلومت ۸۸ ه
دالــر از فــروش و نفــت و منابــع دیگــر نصیــب شــد، بــه 
ــِت مســوول، پاســخ گو، انســانی  جــای تشــکیل یــک دول
و مــدرن بــه جگرخــواری، ســربری، کنیزســازی و ُکشــتار 
ــِت دیگــر  وحشــتناِک آدم هــا متوســل شــد. خبــط و جنای
داعــش، اســتفادۀ ابــزاری از اســام و قــرآن بــرای توجیــه 
ــتیزه جوی  ــای س ــایر گروه ه ــش و س ــود. داع ــش ب اعمال
ــاِل  ــه اعم ــرای توجی ــزاری ب ــرآن را اب ــات ق ــرا آی تکفیرگ
خــود از انتحــار تــا سنگســار تــا ذبــح گوســفندوار آدم هــا 
و زنــده ســوختاندن آن هــا می ســازند. آن هــا هیــچ دقــت و 

اعتنایــی بــه شــأن نــزول آیــات از لحــاظ مکانــی و زمانــی 
ــری،  ــزۀ داعــش در خافت گ ــد. ممکــن اســت انگی ندارن
بازگشــت بــه اقتــدار پیشــیِن مســلمانان می بــود کــه دوران 
خافــت از زمــان خلفــای راشــدین تــا خافــت عثمانــی، 
ــر داعــش از  ــا اگ ــی می شــود. حت ــدار تلق ــن اقت ــر ای مظه
منظــر تاریــخ اقتــدار مســلمانان، بازگشــت بــه خافــت را، 
ــی  ــدار و عظمــت تلقــی و ارزیاب ــن اقت ــه چنی بازگشــت ب
می کــرد و یــا هنــوز ارزیابــی کنــد، یــک تلقــی نادرســت 

ــت.  ــوده و اس ــخ ب ــتباه آمیز از تاری و اش
ســایر گروه هــای اســامی خافت گــرا چــون حــزب 
ــای  ــِم احی ــه در توه ــز ک ــر نی ــی دیگ ــر و گروه های تحری
خافــت بــه ســر می برنــد، دچــار ایــن خبــط و بدفهمــی 
از تاریــخ هســتند. اگــر داعــش، حــزب تحریــر، القاعــده، 
گــروه  هــر  و  طالبــان  بوکوحــرام،  نصــرت،  جبهــۀ 
خافت گــرا و امارت خــواه اســامی، تســلط اســتعمار 
غربــی را بــر دنیــای اســام و مســلمانان در ســدۀ بیســتم 
ــد  ــی می دانن ــت عثمان ــت خاف ــی از شکس ــوی ناش عیس
و بازگشــت بــه خافــت را نســخۀ تافــی ایــن شکســت 
تجویــز می کننــد، بازهــم دچــار توهــم و بدفهمــی از 
برتــری  و  واقعیت هــای ضعــف مســلمانان  تاریــخ و 
اســتعمار غربــی هســتند. غــرب برتــری و پیشــرفِت خــود 
را در برابــر خافــت اســامی امپراتــوری عثمانــی، از 
پیشــرفت و برتــری در عرصــۀ علــوم اجتماعــی و طبیعــی 
آغــاز کــرد و در میــدان سیاســت، حکومــت داری، صنعــت، 
ــز  ــری و همه چی ــوژی، نظامی گ ــارت، تکنال ــاد، تج اقتص
از مســلمانان پیشــی گرفــت. در همــان ســال هایی کــه در 
ــرد،  ــت و انکشــاف ک ــت چــاپ شــکل گرف ــرب صنع غ
ــرو  ــه قلم ــت را ب ــن صنع ــِو ورود ای ــی جل ــۀ عثمان خلیف

ــت.  ــش گرف خافت
هرچنــد داعــش دیــروز آخریــن پایگاه خــود را در ســوریه 
از دســت داد، امــا ایــن شکســت بــه معنــی نابــودی کامــل 
داعــش و تفکــر داعشــی نیســت. ممکــن اســت داعــش 
همچنــان بــا هــواداران و جنگجویــان بســیاری باقــی بمانــد 
و در برخــی از جوامــع و کشــورهای اســامی بــه جنــگ 
ــرزمین هایی  ــق و س ــا مناط ــد و حت ــه ده ــتار ادام و کش
ــروه  ــر گ ــه ه ــش و ن ــه داع ــا ن ــاورد؛ ام ــت بی را به دس
ــام  ــاختن نظ ــه س ــق ب ــز مشــابه، موف ــتیزه جوی خون ری س
ــوند.  ــرفت نمی ش ــعه و پیش ــِل توس ــی ممث ــی مدن سیاس
این هــا از طالبــان تــا داعــش و القاعــده و... حامــل 
ــعه،  ــت، توس ــرای مدنی ــی ب ــر و پیام ــچ تفک ــِل هی و عام

ــتند. ــش نیس ــرفت و آرام ــت، پیش عدال

ــال  ــج س ــس از پن ــروان پ ــواده در پ ــک خان ــو ی دو عض
ــش از ۴۰  ــۀ آن بی ــه در نتیج ــد ک ــام برآمده ان ــی انتق در پ

خانــواده آواره شــده اند.
ــه در  ــیدی ک ــال ۱۳9۲ خورش ــه س ــردد ب ــر می گ ــه ب قضی
ــذر  ــتای گ ــواده در روس ــان دو خان ــری می ــان درگی جری
ــه شــمول  ــن ب ــروان ۱۲ ت ــن ولســوالی جبل الســراج پ پایی

ــودکان کشــته  شــدند. ــان و ک زن
هرچنــد ایــن مســأله در همــان ســال با پــا درمیانی بــزرگان 
قــوم، میــان ایــن دو خانــواده حــل شــد؛ امــا حــاال کــه پنــج 
ــن  ــی از ای ــو یک ــذرد ۲ عض ــداد می گ ــن روی ــال از ای س

ــد. ــری ان ــی انتقام گی ــته و در پ ــاح برداش ــا س خانواده ه
بــا اوج گیــری تنش هــا در ایــن روســتا، بیــش از ۴۰ 
ــرای حفــظ جان شــان روســتای گــذر پاییــن را  ــواده ب خان

ــد. ــاه برده ان ــر پن ــق دیگ ــه مناط ــرده و ب ــرک ک ت
ــل  ــه دلی ــه ب ــد ک ــن می گوین ــتای گذرپایی ــندگان روس باش
ــد و از  ــان برون ــه روستای ش ــد ب ــکل نمی توانن ــن مش ای
ــیدهگی  ــکل  رس ــن مش ــه ای ــا ب ــد ت ــت می خواهن حکوم

ــد. کن
ــت  ــی در والی ــن حــال، مســووالن حکومــت محل در همی
پــروان از تاش هــا بــرای حــل دایمــی ایــن مشــکل خبــر 

می دهنــد.

وحیــده شــهکار، ســخنگوی والــی پــروان بــه خبرگــزاری 
ســام وطندار گفتــه اســت، پــس از شــکایت خانواده هــای 
ــه  ــأت را ب ــک هی ــت ی ــن والی ــی ای ــده، وال ــا ش بی ج
ــکل  ــن مش ــل ای ــرای ح ــراج ب ــوال جبل الس ــری ولس رهب

تعییــن کــرده اســت. 

د  چارواکــو  والیتــي  ننګرهــار  د 

ــګ  ــل زن ــي کال د پي ــې تعليم پوهن

ــې  ــکې مېن ــه ورځ د هس ــنبې پ د ش

ولســوالۍ پــه هغــه ښــوونځي کــې 

ــه دا  ــر درې کال ــې تې ــګاوه چ و کړن

ــو د  ــله وال ــش وس ــوونځی داع ښ

ــه کاراوه. ــه توګ ــنګر پ س

محمــود  شــاه  وايل  ننګرهــار  د 

ــیمه د  ــوا دا س ــي، پخ ــل واي مياخې

جګــړې مرکــز و، خــو نــن د پوهنــې 

د تعليمــي کال د پرانيســتې مراســم 

ــوي. ــول ش ــې نی ــه ک پ

ده وویــل: »دغــه ســیمه چــې پخــوا 

د داعــش یــا خراســان مرکــز و، لــه 

نېکــه مرغــه د ولــس پــه حامیــت او 

د امنيتــي ځواکونــو پرمــټ له وســله 

ــن  ــه د پاپی ــو پاکــه شــوې او دلت وال

لېســه پــس لــه درې کالــو پرانیــزو.«

د تېــرو جنګونــو لــه املــه د دې 

ښــوونځي ټولــې ودانــۍ ويجــاړې 

ــیمه  ــدې س ــه هم ــوي او اوس پ ش

کــې پــه یــوه خېمــه کــې ښــوونځی 

ــل شــو. پي

رئيــس  معــارف  د  ننګرهــار  د 

وايــي،  اللــه شــینواری  حســیب 

ــه روان  ــې پ ــري چ ــې ل ــام ک ــه پ پ

تعليمــي کال کــې تــر دوه ســوو 

ــوړې  ــۍ ج ــاره ودان ــوونځيو لپ ښ

کــړي.

ــي کال  ــه تعليم ــه دغ ــل: »پ ده ووی

کــې د پوهنــې پــه ســکټور کــې 

لپــاره  ښــوونځيو  ســوو  دوه  تــر 

ــه  ــې ات ــږي چ ــۍ جوړې ــوې ودان ن

ــې  ــه ک ــکه مېن ــه هس ــوونځي پ ښ

دي.«

د معــارف رياســت مســؤلني وايــي، 

ــه  ــه پ ــې ب ــي کال ک ــه روان تعليم پ

ــو ســیمو کــې ښــوونځي  هغــو ټول

ــه  ــړو ل ــوا د جګ ــې پخ ــزي چ پراني

ــړل شــوي وو او همدارنګــه  ــه ت امل

د الزمــو  تــه  بــه دې ښــوونځيو 

اجناســو د کمښــت ســتونزه ورحــل 

ــړي. ک

ــو  ــه هغ ــي، پ ــک واي ــيمې خل د س

ــله  ــش وس ــې داع ــې چ ــیمو ک س

والــو فعالیــت پکــې کاوه، هلتــه نــه 

ــې  ــه، بلک ــو کورون ــوازې د خلک ی

کلنیکونــه او د ښــوونځيو ودانــۍ 

هــم پــه بشــپړ ډول ویجــاړې شــوي 

او دوی ټینــګار کــوي چــې والیتــي 

او مرکــزي اداره دې د دې ســیمو 

رغنیــزو چــارو ته پــوره پــام واړوي.

چـرا داعش و خـالفت اسالمـی اش 
در هـم شکست؟

انتـقام گیـری پس از پنـج سـال؛ 
40 خانـواده در پـروان آواره شـده انـد

د داعش وسله والو په درې کلن سنګر کې د معارف زنګ و ټنګول شو

محمداکرام اندیشمند


