
یافته هـای پژوهـش تازۀ کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر که 
زیـر عنوان »بررسـی میـزان تطبیق کنوانسـیون منـع هر نوع 
تبعیـض نژادی در افغانسـتان« انجام شـده اسـت، امروز در 

کابل منتشـر شد.
ایـن پژوهـش نشـان می دهـد کـه جوگی هـا در افغانسـتان 
در  مسـووالن  ندارنـد.  را  شناسـنامه  بـه  دسترسـی  حـق 
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر می گوینـد کـه آمارهـای 
غیررسـمی نشـان می دهـد کـه حـدود 13 هـزار جوگی در 

می کننـد. زنده گـی  افغانسـتان 
سـیما سـمر، رییس کمیسیون مسـتقل حقوق بشر می گوید، 
یافته هـای پژوهـش آنـان نشـان می دهـد کـه جوگی هـا در 
افغانسـتان حـق دسترسـی بـه شناسـنامه را ندارنـد و ایـن 

تبعیـض بـزرگ در حـق آنان اسـت.

بـه گفتـۀ بانو سـمر، جوگی ها بیش از چهار نسـل اسـت که 
در افغانسـتان زنده گـی می کننـد و نظـر بـه قانـون اساسـی، 

نـدادن شناسـنامه به آنان، تبعیض شـمرده می شـود.
در ایـن پژوهـش با 3 هزار و 498 نفر مصاحبه شـده اسـت 
کـه از ایـن میـان 25.4 درصد مدعـی اند که مـورد تبعیض 
قـرار گرفتـه انـد، 73.1 درصـد گفته انـد که مـورد تبعیض 
قـرار نگرفته انـد و 1.5 درصـد دیگـر هیـچ پاسـخی ارایـه 

نکـرده اند.
از میـان 3 هـزار و 498 باشـندۀ 34 والیـت کـه در ایـن 
پژوهـش شـرکت کـرده انـد، نزدیـک بـه 60 درصدشـان 
مـرد و بیـش از 40 درصـد دیگرشـان زن بـوده انـد. ایـن 
پژوهـش تبعیـض در بخش هـای مذهبـی، نـژادی، زبانـی، 
حـق دسترسـی به خدمـات صحـی، تحصیـات و عدالت، 
و  اسـتخدام  در  تبعیـض  و  توسـعه یی  برنامه هـای  تطبیـق 

محیـط کار را بررسـی کـرده اسـت.
در بخـش تبعیـض نـژادی براسـاس وابسـته گی های قومی، 
از میـان تمـام مصاحبه شـونده گان، بیـش از 31 درصد گفته 
انـد کـه مـورد تبعیـض نـژادی قـرار گرفتـه و بیـش از 68 
درصـد دیگـر گفته انـد که مـورد تبعیض قـرار نگرفتـه اند.

در بخـش تبعیـض مذهبـی، 17 درصد مصاحبه شـونده گان 
از موجودیـت تبعیـض شـکایت کـرده انـد و بیـش از 80 
درصـد دیگـر گفتـه اند کـه مورد تبعیـض قـرار نگرفته اند.
از میـان تمـام مصاحبه شـونده گان این پژوهـش، نزدیک به 
28 درصـد گفتـه انـد، مـورد تبعیـض زبانـی قـرار گرفته و 
بیـش از 70 درصـد دیگـر گفتـه اند کـه مـورد تبعیض قرار 

نگرفتـه اند.

افغانسـتان  بـرای  ناتـو  ملکـی  سـفیر  کـی،  نیـکاس 
می گویـد کـه عاقه منـدی طالبـان و نماینـده گان امریکا 
بـرای نشسـتن دور میـز گفت وگـو امیدواری هـا بـرای 

ایـن تاش هـا را بیشـتر کـرده اسـت. نتیجه دهـی 
آقـای کی در یـک گفت وگوی توییتری به سـام وطندار 
می گویـد، امیـدوار اسـت کـه بـه زودی گفت وگوهـای 
مسـتقیم بـا حکومـت افغانسـتان آغـاز شـود. بـه گفتـۀ 
بـه  دسـت یابی  افغانسـتان،  بـرای  ناتـو  ملکـی  سـفیر 
و  نیسـت  ممکـن  گفت وگـو  بـدون  سیاسـی  راه حلـی 
همه شـمولی رونـد صلـح در گفت وگوها میـان طالبان و 

ضروری سـت. امریـکا  نماینـده گان 
در  بشـر  حقـوق  حفـظ  کـه  می گویـد  کـی  نیـکاس 
و همـکاری  پایـدار  امنیـت  و  بـرای صلـح  افغانسـتان 
آنـان  و  کلیدی سـت  موضـوع  یـک  جهانـی  جامعـۀ 
ادامـه  افغانسـتان  حکومـت  بـا  همکاری های شـان  بـه 

. هنـد می د
حفـظ  در  ناتـو  نقـش  ایـن  کـه  مـورد  در  کـی  آقـای 
دسـتاوردهای مشـترک 18 سـال گذشـته چـه خواهـد 
گذشـته  دهـۀ  یک ونیـم  در  افغانسـتان  می گویـد،  بـود 
قابـل توجهـی در بخـش حقـوق بشـر،  دسـتاوردهای 
توسـعه و دموکراسـی داشـته اسـت و ناتـو و هم پیمانان 
بین المللـی اش تـاش می کننـد تـا این دسـتاوردها حفظ 

. د شو
آقـای کـی اخیـراً بـه عنـوان سـفیر ملکـی ناتـو بـرای 

افغانسـتان معرفـی شـده اسـت. نماینـدۀ ملکـی ناتـو در 
افغانسـتان، پیـش از ایـن یـک سـال بـه عنـوان سـفیر 
بریتانیـا در کابـل کار کـرده و همچنـان تجربـۀ کار بـه 
ادارۀ  در  افغانسـتان  و  پاکسـتان  بخـش  رئیـس  عنـوان 

منطقـۀ جنـوب آسـیا را در کارنامـه دارد.
آقـای کـی مدتی نیز نماینـدۀ ویژۀ دبیر کل سـازمان ملل 

متحد در سـومالیا بوده است.
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کیفیت معـارف مـورد تـوجه 

اساسـی قرار نگـرفتـه است!
حکـومت رونـد گفت وگـوهای 

صلـح را تخـریب می کنـد

33

سفیر ملکی ناتو:جوگی های افغانستان حق ندارند شناسنامه داشته باشند
امیدواری ها برای تأمین صلح در افغانستان افزایش یافته است

افـزایش جـرایـم
و استحـکاِم هـرم جنـایت در کابل
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در  از خشـونت ها  باالیـی  میـزان  بـا  روان  سـاِل 
نخسـتین  از  شـد.  آغـاز  کشـور  مناطـِق  برخـی 
بـه  تـا  خورشـیدی  هجـری  نـِو  سـاِل  سـاعاِت 
امـروز، طالبان به صورِت پیوسـته به حمات شـان 
بـر نیروهـای امنیتی و تـرورِ افراد سرشـناس ادامه 
داده انـد. هلمند در جنوب افغانسـتان طی روزهای 
اخیـر شـاهد دو حادثـۀ خونیـن بوده اسـت. یکی 
جشـن  مراسـم  در  و  نـو  سـاِل  روز  دومیـن  در 
دهقـان و دومیـن در چهارمیـن روز سـاِل نـو در 
ولسـوالی سـنگین این والیـت. در درگیـری اخیر 
کـه میان نیروهـای امنیتی کشـور و طالباِن مسـلح 
در ولسـوالی سـنگین رخ داد، دسـت کم بر اساس 
گزارش هایـی کـه تـا حال تأییـد شـده، نزدیک به 
شـصت سـرباز پولیس و ارتش جان هـای خود را 
از دسـت داده انـد. ایـن میـزان خشـونت در آغـاز 

سـال هاِی پیـش سـابقه نداشـته اسـت. 
بـه نظر می رسـد کـه سـال 1398 را طالبـان واقعًا 
سـاِل جنگ و خشـونت اعـام کرده انـد. آن ها در 
کنـار این کـه بـه نیروهـای امنیتـی کشـور یـورش 
می برنـد، دسـت بـه تـرور افـراد سرشـناس نیـز 
می زنند. عبیــداهلل بارکزی نمایندۀ پیشـین مجلس 
نماینـده گان از والیت ارزگان در دومین روز سـال 
نـو در قندهـار از سـوی افـراد ناشـناس بـه قتـل 
رسـید. خانـوادۀ آقای بارکزی مسـوول قتـِل او را 
طالبـان می داننـد. در همین حال، در روز نخسـت 
بمـب  دو  نیـز  کابـل  کارته سـخی  در  نـو  سـاِل 
میلـۀ  شـرکت کننده گاِن  میـان  در  جاسازی شـده 
نـوروز منفجـر شـد کـه تعـدادی از غیرنظامیان را 

 . کشت
امسـال متأسـفانه بـا خـون و دهشـت آغـاز شـده 
و احتمـال بـرده می شـود کـه طالبـان فشـارهای 
نظامـِی خـود را در روزهـای آینده شـدت بیشـتر 
کشـور  در  خشـونت ها  افزایـش  ببخشـند.  نیـز 
انتخابـات  نامـزدان  از  شـماری  کـه  شـد  سـبب 
آینـدۀ ریاسـت جمهـوری بـا نگرانـی از وضعیت 
امنیتـی کشـور، خواهـان تدابیر جدی تـِر امنیتی در 
مـورد خودشـان شـوند. آن هـا طـی یـک اعامیه، 
از حکومـت و نهادهـای امنیتـی خواسـته اند کـه 
جدیـِت  انتخابـات  نامـزداِن  امنیـت  تأمیـن  در 
بیشـتر از خـود بـه خـرچ دهند. امـا این کـه واقعًا 

چنیـن خواسـتی بـرآورده خواهـد شـد، بـا توجه 
بـه وضعیـت نابسـاماِن حکومـت بعیـد بـه نظـر 
می رسـد. از طرفـی، حکومـت افغانسـتان چنـان 
غـرق در کارهـای جانبِی خود اسـت کـه به مردم 
و نامزدهـای انتخابـات نمی تواند رسـیده گی کند. 
شـخص رییـس حکومـت وحـدت ملـی ضمـن 
انتخاباتـی  پـِی کمپاین هـای  به شـدت در  این کـه 
خـود اسـت، در عیـن حال تـاش دارد کـه روند 
صلـح را نیـز کـه حـاال از دسـتش کامـًا بیـرون 

سـاخته شـده، مدیریـت کنـد. 
جرگـۀ مشـورتی صلح که از آن بـه نام بزرگ ترین 
جرگـه در تاریـخ افغانسـتان یـاد می شـود، قـرار 
اسـت در نهـم ثـور دایر شـود. عمـر داوودزی که 
روز یکشـنبه در ایـن مـورد بـا رسـانه ها صحبـت 
می کـرد، از طالبـان چنـان نـام گرفت مثـل این که 
طـرف جنـگ دولـت کـدام گـروهِ دیگـر غیـر از 
طالبـان باشـد. او بـا لحنـی بی تفـاوت گفـت کـه 
هنـوز تصمیم بـرای دعـوِت طالبان برای شـرکت 
در ایـن جرگه گرفته نشـده اسـت. امـا او در عین 
زمـان بـا همان لحـِن بی تفـاوت ابراز کـرد که اگر 
طالبـان هـم در ایـن جرگـه شـرکت کننـد، خوب 

است. 
ژسـت  چنیـن  بـا  صلـح  شـورای  و  حکومـت 
کـه  دهنـد  نشـان  می خواهنـد  گرفتن هایـی 
طالبـان برای شـان چنـدان هـم مهـم بـه حسـاب 
نمی آینـد؛ اگـر در لویـه جرگۀ مشـورتی شـرکت 
کننـد، خـوب و اگـر هـم شـرکت نکردنـد، هیـچ 
تغییـری در وضعیـت بـه وجـود نخواهد آمـد. اما 
همیـن حکومـت بـا این همـه ژسـِت سـاخته گی 
و مضحـک قـادر نیسـت کـه یـک فـرد سـاده و 
کم اهمیـت را کـه گفتـه می شـود در بخش هایـی 
از والیـت پنجشـیر مخفـی شـده و سـاعت ها بـا 
نیروهـای امنیتـی درگیری داشـته، بازداشـت کند. 
اگـر حکومت فعلی از چنان قـدرت نظامِی باالیی 
برخـوردار اسـت، پـس گفت وگوهـای صلـح بـا 
یـک گـروه دزد، راه گیـر و آدم کـش به نـام طالب 
چـرا انجــام می شـود؟ آگهی هـای تبلیغاتی یـی را 
کـه ایـن روزهـا حکومـت از گـروه طالبـان نشـر 
می کنـد، ایـن گـروه را بیشـتر یـک گـروه دزد و 
جانـی نشـان می دهـد کـه هیـچ هدف سیاسـی یی 

امکانـات،  و  پـول  کـردن  پیـدا  بـرای  و  ندارنـد 
برخـی هدف  هـای جزیـِی نظامـی را مـورد آمـاج 
قـرار می دهنـد. اگـر واقعًا ایـن گروه چنین اسـت 
کـه در تبلیغـات رسـانه  یِی حکومـت نشـان داده 
و  امریـکا  کـه  گفـت  می تـوان  پـس  می شـوند، 
اختطاف چیـان  و  دزدان  بـا  افغانسـتان  حکومـِت 
می خواهنـد مذاکـره و گفت وگـو کننـد و از همـه 
نتیجه بخـش  گفت وگوهـا  ایـن  اگـر  کـه  بدتـر 
باشـد، حکومـت را نیـز بـا دزدان و اختطاف چیان 

می سـازند! شـریک 
پارادوکسـی را کـه حکومـت از طالبان بـه نمایش 
یک سـو  از  اسـت.  تماشـایی  واقعـًا  می گـذارد، 
جرگـۀ مشـورتی صلـح برگـزار می کنـد و در آن 
دل و نـادل اسـت کـه از طالبـان دعوت کنـد و یا 
نکنـد، و از طـرف دیگـر آگهی هـای تبلیغاتی یـی 
را در تمـام رسـانه ها بـه نشـر می رسـاند کـه ایـن 
گـروه را تا سـطح یـک گـروهِ دزد و آدم ربا تقلیل 
می بخشـد. پـس صلـح بـا کـی قـرار اسـت انجام 
شـود؟ آیـا دولـت تعریـِف روشـنی از صلـح، از 

دوسـت و از دشـمن دارد؟  
حکومـت  منتقــدان  این سـو  بـه  سـال ها  از   
می گوینـد کـه تعریِف دقیقی از دوسـت و دشـمن 
وجـود نـدارد؛ ولی آقـای غنی پـا را در یک موزه 
کـرده کـه ایـن تعریـف کامًا روشـن اسـت. پس 
تعریف دشـمن در قاموس ارگ نشـینان چیسـت؟ 
آیـا دشـمنی کـه آن هـا از آن سـخن می گوینـد، 
داده  نشـان  رسـانه ها  در  کـه  انـد  همین هایـی 
می شـوند و یـا ایـن افراد با کسـانی کـه حکومت 
می خواهـد بـا آن هـا روی میـز مذاکـره بنشـیند، 

فـرق می کننـد. کـدام درسـت اسـت؟
آقـای غنـی چنان دچـار پریشـانِی ذهنی شـده که 
میـان دوسـت و دشـمن تمیـز کـرده نمی تواند. او 
روزی طالبـان را مخالفـان سیاسـی خطـاب کـرد 
ولـی حـاال کـه ایـن گـروه در حـال گفت وگـو با 
امریکایی هاسـت، آقـای غنی از آن هـا تصویر دزد 
و رهـزن بـه نمایـش می گـذارد. البتـه شـاید آقای 
غنـی درسـت بگویـد کـه طالبـان نیـز یک گـروهِ 
دزد و رهـزن اسـت کـه می خواهـد در حکومـِت 

دزدان و رهزنان شـریک شـود.
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درحالــی کــه وزارت داخلــۀ افغانســتان در واپســین روزهــا و 
هفته هــای ســاِل گذشــته، از فروپاشــی هــرمِ جرم وجنایــت در کابــل 
ــِی  ــۀ پایین ــه از نیم ــود ک ــپرده ب ــان س ــردم اطمین ــه م ــر داده و ب خب
هــرم بــه طــرِف نیمــۀ باالیــی و در نهایــت رأِس آن در حرکــت انــد، 
ــِو خورشــیدی شــاهد اوج گیــرِی  شــهروندان کابــل در آغــاز ســاِل ن
ســرقت ها و جرایــِم منجــر بــه جرح وقتــل در تمــام نواحــی و نقــاط 
پایتخــت اســتند. ایــن نــوع حــوادث و اتفاقــات از مرفه تریــن نقــاط 
ــر روز  ــت، ه ــۀ پایتخ ــا در حوم ــین ترین محله ه ــا فقیرنش ــهر ت ش
و شــب تکــرار می شــوند بی آن کــه تغییــِر محســوس و مثمــری 
ــع  ــن وض ــا ای ــه ب ــس در مواجه ــِت پولی ــورد و فعالی ــیوۀ برخ در ش

مشــاهده شــود. 
ــل،  ــت در کاب ــِت جرم وجنای ــِن وضعی ــریح و تبیی ــرای تش ــلمًا ب مس
و  کــرد  فهرســت  را  بی شــماری  علت هــاِی  و  دالیــل  می بایــد 
زیرســاخِت همــۀ آن هــا را از فقــر گرفتــه تــا فســاد و بی عدالتــی بــه 
ــن  ــه همی ــوان ب ــن ســتوِن کوچــک می ت ــا در ای ــت؛ ام بررســی گرف
ــت در پایتخــت مســتحکم  ــرمِ جنای ــه اوالً ه ــرد ک ــدار بســنده ک مق
اســت؛ ثانیــًا ایــن اســتحکام از افــراد نــه، بــل از ســاختارهای 
اجتماعــی ـ سیاســی مایــه می گیــرد و ثالثــًا در کنــار مبــارزۀ فیزیکــِی 
پولیــس بــا مجرمیــن در تمــام ســطوح، دولــت و حکومــِت افغانســتان 
ــز  ــه زیرســاخت های اجتماعــی ـ سیاســِی ایــن معضــل نی ــد ب می بای
ــام  ــا تم ــت را ب ــرم جرم وجنای ــه ه ــاختی ک ــان زیرس ــد؛ هم بپردازن

ــت. ــه اس ــوش گرفت ــِی آن در آغ ــته هاِی مافیای ــا و سردس بانده
ــراهلل  ــای ام ــه آق ــیدی، زمانی ک ــتۀ خورش ــال گذش ــتاِن س در زمس
صالــح بــه عنــوان سرپرســت وزارت داخلــه تعییــن شــد، بــا طمطراِق 
ــر  ــه نش ــرش ب ــت ام ــی از آدرِس او و وزارِت تح ــراوان خبرهای ف
رســید بدیــن مضمــون کــه پولــس کابــل هــرمِ جنایــت در پایتخــت 
ــورد  ــد را م ــرار گرفته ان ــه در رأِس آن ق ــززی ک ــاِن مع و عالی جناب
شناســایی قــرار داده و از این پــس نیروهــای پولیــس به صــورِت 
قاطــع مبــارزه بــا ایــن هــرم را از پاییــن )مجرمــان ُخرده پــا( تــا رأس 
)اشــخاص معــززِ سیاســی و دولتــی( پــی خواهنــد گرفــت. در ادامــۀ 
ایــن خبرهــا، فهرســتی از افــراد مجــرم و سردســتۀ باندهــای مســلح 
بــه نشــر رســید و چنــدی بعدتــر هــم مــژدۀ فروپاشــِی هــرمِ جنایــت 

در آینــدۀ نزدیــک بــه مــردم ابــاغ شــد. 
ــور  ــی مان ــا را نوع ــوع اظهارنظره ــن ن ــم ای ــه بخواهی ــارغ از این ک ف
ــرای کســی تلقــی کنیــم کــه بســیار  ــِن انتخاباتــی ب سیاســی و کمپای
ــِی  ــم انتخابات ــرد و جــذب تی ــی ک ــه خداحافظ ــا وزارت داخل زود ب
دولت ســاز شــد، بایــد چنــد نکتــۀ انحرافــی را در ارتبــاط بــا 
ــت در  ــرم جرم وجنای ــه ه ــاند: اول این ک ــرض رس ــه ع ــوع ب موض
جامعــه را نبایــد بــه افــراد و اشــخاص خاصــه کــرد و بــه ایــن بــاور 
ــد  ــرو می پاش ــرم ف ــا ه ــازاِت آن ه ــتگیری و مج ــا دس ــه ب ــید ک رس
و عمــر جنایــت پایــان می یابــد. دوم این کــه انتشــار فهرســت 
ــد،  ــی نباش ــش سیاس ــی و نمای ــر خودنمای ــکاران، اگ ــامی جنایت اس
نوعــی اهمــال و فرصت دهــی بــه مجرمیــن بــرای فــرار از قانــون و 
بعضــًا زمینه ســازی بــرای اغتشــاِش اجتماعــی در جامعــۀ چندقومــی 
ــت کاران در  ــازی جنای ــتان و قهرمان س ــوءتفاهِم افغانس ــار س و دچ
ــه  ــوم این ک ــت. س ــان اس ــایِ  سادۀش ــاران و هم والیتی ه ــاِن هم تب می
ــط  ــی فق ــم عموم ــظ نظ ــون و حاف ــری قان ــوان مج ــه عن ــس ب پولی
ــو  ــرای مح ــا ب ــد ام ــکاران را بده ــِت جنایت ــدۀ بازداش ــد وع می توان
جنایــت و انگیزه هــای آن، بســیج تمــام قــوای ســه گانۀ دولــت 

ضــرورت اســت.
هم اکنــون ـ بااســتثنا ـ در هــر خیابــان و کوچــه و پس کوچــۀ کابــل 
ـ در ســاعاِت خاصــی از روز و شــب ـ مــا شــاهِد ایــن هســتیم کــه 
ــا اســلحۀ ســرد و گــرم طعمه هــاِی خــود را تعقیــب و در  کســانی ب
ــورت  ــد و در ص ــرقت می برن ــه س ــان را ب ــب مال ش ــۀ مناس لحظ
ــیاری از  ــن رو بس ــد. از همی ــز می گیرن ــا را نی ــاِن آن ه ــت، ج مقاوم
ــژه بعــد  ــردم و بســیاری از دکان داران در آن ســاعاِت خــاص به وی م
ــری  ــر کارِ دیگ ــر ه ــه را ب ــتن در خان ــوا، نشس ــدِن ه از تاریک ش
ترجیــح می دهنــد. فــرض بــر این کــه ایــن شــمار از مجرمیــن همــه 
ــل  ــت وص ــرمِ جنای ــی در رأس ه ــی و دولت ــززِ سیاس ــراد مع ــه اف ب
باشــند، پــس بــرای مبــارزه بــا ایــن لشــکِر دزد و کســب پیــروزی در 
ــای ســخت  ــامِ قالب ه ــارزه را در تم ــد مب ــا بای ــا، م ــن آن ه برانداخت
ــارزۀ  ــه بیشــتر دســت اندرکارِ مب ــس ک ــم. پولی ــش ببری ــه پی ــرم ب و ن
ســخت و فیزیکــی بــا جرایــم اســت، متأســفانه در ایــن زمینــه هــم 
توفیــق نیافتــه و مأمــوراِن آن هــا از رفتــن بــه مناطــِق مشــهوری کــه در 
ــه  ــد می هراســند، چــه رســد ب ــن می کنن ــا دزداِن مســلح کمی آن جاه
ــِس  ــانند. پولی ــزز برس ــاِن مع ــه عالی  جناب ــود را ب ــد خ ــه بتوانن این ک
ــِف  ــی، ضع ــای درون ــر ناهنجاری ه ــود درگی ــفانه خ ــت متأس پایتخ
مســلکی و شــعارزده گِی مفــرط اســت کــه در بهتریــن حالــت 
می توانــد مجرمــاِن ُخرده پــا و نــان دزداِن پابرهنه یــی را دســتگیر 
ــد.  ــاختاری ان ــادِ س ــی و فس ــتِم اجتماع ــی س ــود قربان ــه خ ــد ک کن
ــل  ــت در کاب ــرم جرم وجنای ــه ه ــت ک ــد گف ــاف، بای ــن اوص ــا ای ب
متأســفانه از رأس تــا قاعــده از اســتحکام برخــوردار اســت و 
فروپاشــی آن در کنــار درایــت و شــجاعت پولیــس، بــه بســـیج قــوای 

ــت.  ــد اس ــت نیازمن ــه گانۀ دول س

افزایش جرایم 
و استحکاِم هرم جنایت در کابل

احمــد عمران

طالبـان؛ 
سیـاسـی مخـالِف  یا  دزد 

پارادوکســی را که حکومت از طالبان به نمایش می گذارد، واقعاً تماشایی است. از یک سو جرگۀ مشورتی صلح برگزار می کند 
و در آن دل و نادل اســت که از طالبان دعوت کند و یا نکند، و از طرف دیگر آگهی های تبلیغاتی یی را در تمام رسانه ها به نشر 
می رســاند که این گروه را تا ســطح یک گروِه دزد و آدم ربا تقلیل می بخشد. پس صلح با کی قرار است انجام شود؟ آیا دولت 
تعریِف روشــنی از صلح، از دوست و از دشمن دارد؟... از سال ها به این سو منتقـــدان حکومت می گویند که تعریِف دقیقی از 
دوست و دشــمن وجود ندارد؛ ولی آقای غنی پا را در یک موزه کرده که این تعریف کاماًل روشن است. پس تعریف دشمن در 
قاموس ارگ نشینان چیست؟ آیا دشمنی که آن ها از آن سخن می گویند، همین هایی اند که در رسانه ها نشان داده می شوند و یا 

این افراد با کسانی که حکومت می خواهد با آن ها روی میز مذاکره بنشیند، فرق می کنند؟



مشـاور پیشـین شـورای امنیتـی ملـی می گویـد کـه پـس از 
اول جـوزای سـال جـاری عمـر حکومـت وحدت ملـی پایان 
می یابـد و پـس از آن، بایـد »ادارۀ موقـت« و یـا »حکومـت 

سرپرسـت« دولـت را رهبـری کنـد.
محمدحنیـف اتمـر، مشـاور پیشـین شـورای امنیـت ملـی که 
دیـروز دوشـنبه، 5 حمـل در والیت بلخ سـخن مـی زد، گفت 
کـه قانـون اساسـی حکـم می کنـد پـس از اول جوزا کـه پایان 
عمـر حکومـت وحدت ملی اسـت، یـا »حکومت سرپرسـت« 

و یـا هـم »ادارۀ موقـت« جاگزیـن حکومت فعلی شـود.
آقـای اتمـر افـزود که مردم افغانسـتان بـر پایـان کار حکومت 
وحـدت ملـی اجمـاع نظر دارنـد. او به آمار کشـته و زخمی ها 
نیروهـای امنیتـی و غیرنظامیـان در دوران حکومـت وحـدت 
ملـی اشـاره کرد و گفت کـه در طول حاکمیـت این حکومت، 
حـدود 50 هـزار نظامـی و غیرنظامـی در کشـور کشـته و در 

حـدود 98 هـزار نظامـی و غیرنظامـی دیگر زخمی شـده اند.
آقـای اتمـر در حالـی از آمـار کشـته و زخمی هـای پنج سـاِل 
اخیـر سـخن می زنـد کـه خـودش بیـش از چهـار سـال در 
کرسـی مشـاوریت شـورای امنیتـی ملـی حکومـت وحـدت 
ملـی تکیـه زده بـود که بـا این وجود، بخشـی از مسـوولیت و 

پاسـخگویی ایـن آمـار بـه خـود او بـر می گـردد.
حنیـف اتمـر همچنـان از اجمـاع مردم افغانسـتان بـرای پایان 
جنـگ افغانسـتان سـخن زد، امـا گفـت کـه رهبـری حکومت 
وحـدت ملـی در پـی تخریـب تاش هـای اخیر صلح اسـت. 
او تأکیـد بـه برقـراری صلـح عادالنـه و پایـدار کـرد و اظهـار 
داشـت کـه تأمین صلـح بایـد همزمان بـا حفِظ عـزت و وقار 

مـردم و نظـام جمهـوری اسـامی باید باشـد. 
مشـاور پیشـین شـورای امنیت ملـی گفت کـه در گفت وگوی 
حقـوق  کـه  انـد  صلحـی  تأمیـن  پـی  در  طالبـان  بـا  شـان 
شـهروندی مـردم مراعـات شـود، امـا حکومـت بـه »دالیـل 
سیاسـی و گروهـی« بـا آن ها همـکاری نکرده و پروسـۀ صلح 

امریـکا بـا طالبـان را نیـز تخریـب نمی کنـد.
و  امریـکا  تاش هـای  تخریـب  از  حالـی  در  اتمـر  حنیـف 
سـخن  حکومـت  سـوی  از  طالبـان  بـا  سیاسـی  گروه هـای 
می زنـد کـه اخیـراً حمـداهلل محـب، مشـاور شـورای امنیـت 
ملـی در به رسـانه های امریکایـی گفت که زلمـی خلیل زاد در 
گفت وگوهایـش بـا طالبـان، اهداف شـخصی را دنبـال می کند 
و می خواهـد در افغانسـتان ادارۀ موقـت بـه رهبـری خـودش 

کند. ایجـاد 
آقـای محـب همچنـان گفتـه بـود کـه نماینـدۀ ویـژۀ امریـکا 
حکومـت افغانسـتان را در خـاء معلوماتـی قـرار می دهـد و 
تـاش می کنـد رهبـری حکومـت از چگونه گـی و جزئیـات 

نشـود. آگاه  گفت وگوهـا 
حکومت نمی خواهد انتخابات برگزار شود

محمدحنیـف اتمر در بخشـی از سـخنانش در بلـخ، حکومت 
را متهـم بـه کارشـکنی در رونـد برگـزاری انتخابـات کـرد و 
گفـت کـه رهبـری حکومـت نمی خواهـد انتخابـات برگـزار 
شـود. آقـای اتمـر گفت کـه در پـِس تعویـق تاریـخ برگزاری 
انتخابات دسـت حکومت اسـت و اطاعات او نشـان می دهد 
کـه حکومـت تصمیـم دارد بـرای بـار سـوم تاریـخ برگـزار 

انتخابـات را تغییـر دهد.
بـه گفتـۀ او: »مـردم خواهـان برگـزاری انتخابـات انـد. صلـح 
و انتخابـات مکمـل یکدیگـر انـد و تیـم مـا هیـچ تقابلـی بین 
یکدیگـر هسـت.  متمـم  نـدارد. هـر دو  انتخابـات و صلـح 
کار  می شـود،  گذاشـته  انتخابـات  فـراراه  کـه  مشـکاتی 

حکومـت اسـت و بایـد اصـاح شـود«.
حکومت در برابر مردم قرار گرفته است

در عیـن حـال، محمدحنیـف اتمر با اشـاره به تنش هـای اخیر 
میـان رهبـری حکومت و عطـا محمد نور گفت »لشکرکشـی« 
حکومـت در آسـتانۀ نوروز بـه بلخ یک عمل »زشـت و قبیح« 
بـود. آقـای اتمـر گفـت کـه رهبـری حکومـت از قـوۀ قهریه 
اسـتفادۀ غیرمجـاز می کنـد و این کار موجـِب »انزجار و نفرت 

مردم« نسـبت به حکومت شـده اسـت.
او از حکومـت خواسـت تـا اسـتفاده از قوای نظامـی در برابر 

مـردم را متوقـف کنـد. اتمـر اقـدام حکومـت بـرای معرفـی 
فرمانـده جدیـد والیـت بلـخ را یک کار زشـت و عهدشـکنی 
حکومـت بـا عطـا محمـد، نور والـی پیشـین بلخ عنـوان کرد.
ایـن در حالی اسـت کـه پـس از تنش های نخسـتین حکومت 
بـا والـی بلـخ، عطامحمـد نـور مدعـی شـده بـود کـه حنیف 
اتمـر در پـس برکنـاری و دسیسه سـازی و توطیـه در برابـر 

او اسـت.
سیاسـی  رهبـران  از  ملـی  امنیـت  شـورای  پیشـین  مشـاور 
خواسـت تـا در پـی ایجـاد وحـدت ملـی باشـند. او همچنان 
خواسـتار عملـی شـدن بـدون قیـد و شـرط توافقـات میـان 

حکومـت و والـی پیشـین بلـخ شـد.
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـود کـه دو روز پیـش از 
جشـن نـوروز وزارت امـور داخله اعـام کرد که بـرای تأمین 
بهتـر امنیـت والیـت بلـخ، فرمانده جدیـد این والیـت را عزل 
و بـه جـای او، عبدالرقیـب مبـارز را بـه عنـوان فرمانـده امنیه 
معرفـی کرده اسـت. امـا عطامحمد نور مدعی شـد کـه بربنیاد 
توافـق میـان او و رهبـری حکومت، در معرفـی فرمانده جدید 
بایـد بـا او مشـروت می شـد، امـا نشـده و او اجـازه نمی دهـد 

فرمانـده جدید بـه کارش آغـاز کند.
امـا فرمانـده جدیـد پولیـس بلـخ بـا تدابیـر شـدید امنیتـی، با 
حمایـت نیروهـای ویـژه پولیـس و بـا زور بـه ایـن سـمت 
درگیـری  مبـارز،  آقـای  معرفـی  جریـان  در  شـد.  معرفـی 

یک ونیـم سـاعته میـان افـراد مربـوط بـه عطامحمـد نـور و 
افتـاد. اتفـاق  نیروهـای پولیـس 

نامزدان انتخابات پس از اول جوزا تصمیم بگیرند
در سـوی دیگـر، عطـا محمـد نـور، رییـس اجرایـی جمعیت 
بلـخ گفـت کـه  در  دیـروز  افغانسـتان در نشسـت  اسـامی 
نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهـوری و رهبران سیاسـی پس 
از اول جـوزا بایـد بـرای بدیـل »خـاء قـدرت« و سرنوشـت 

حکومـت تصمیـم بگیرنـد.
آقـای نـور می گویـد کـه پروسـۀ صلـح یـک نیـاز اساسـی 
اسـت و اگـر ایـن مسـأله نیاز بـه حکومت موقـت و حکومت 
سرپرسـت داشـته باشـد، او در ایـن رابطـه نیـز »جـان فدایی« 
خواهـد کـرد تـا طالبـان بـه شـکل »آبرومندانـه« در قـدرت 

دخیـل شـوند.
او تیـم »دولت سـاز« در انتخابـات ریاسـت جمهـوری را تیـم 
»تابوت سـاز« خوانـد و بـا اشـاره بـه تنش هـای اخیـرش بـا 
حکومـت گفـت کـه ایـن کار »خنجرکشـی بـر روی مـردم و 
شـرم آور« بـود. بـه گفتـۀ رییـس اجرایـی جمعیـت اسـامی: 
»ایـن تعـرض و کشـیدن تیغ، فراموش ما نمی شـود؛ مـا انتظار 
عملـی شـدن فیصلـه و توافقـی که با اسـداهلل خالـد و اندرابی 
داشـتیم، هسـتیم، در غیـر آن، گزینه هـای آماده روی دسـت ما 

اسـت. اگـر عملـی نشـد مـا کار خـود را می دانیم«.

ناجیه نوری
زنـِگ سـال جدیـد آموزشـی 1398 بـا دو روز تأخیـر، دیروز 
دوشـنبه 5 حمـل از سـوی محمداشـرف غنی و وزیـر معارف 

کشـور در مکتـب امانی نواخته شـد.
محمداشـرف غنـی، رییـس حکومـت وحدت ملـی در محفل 
آغـاز سـال جدیـد آموزشـی از کیفیـت سـطح آمـوزش در 
کشـور انتقـاد کـرد و گفـت کـه توجـه الزم بـرای بلنـد بردن 

کیفیـت سـطح آمـوزش در کشـور نشـده اسـت.
همزمـان بـا ایـن، محمدمیرویـس بلخـی، سرپرسـت وزارت 
معـارف کشـور گفـت کـه هفتـاد درصـد خدمـات ملکـی از 
طریـق معـارف صـورت می گیـرد و اگـر ایـن نهـاد اصـاح 
شـود، در حقیقـت 70 درصـد خدمات ملکی اصاح می شـود.

برای بهبود کیفیت آموزِش نیاز به ارادۀ جمعی است
محمداشـرف غنـی در بخشـی از سـخنانش در محفـل دیروز 
گفـت کـه بهبـود کیفیـت معارف کشـور نیـاز بـه ارادۀ جمعی 
کتاب هـا،  آماده سـازی  مکاتـب،  »اعمـار  او:  گفتـۀ  بـه  دارد. 
افزایـش تعـداد معلمـان و فراهـم کـردن زمینه تحصیـل برای 
آن هـا دانش آمـوزان و آمـوزگاران، از بهـِر بلنـد بـردن کیفیـت 

اسـت«. معارف 
آقـای غنـی می گویـد کـه بـرای تمـام دانش آمـوزان مکاتـب 
افغانسـتان بـه صـورت کامـل کتـاب توزیـع خواهـد شـد. او 
اظهـار داشـت کـه ده ونیـم میلیـون کتـاب بـرای دانش آموزان 
چـاپ شـده اسـت و قـرار اسـت 37 میلیـون کتاب دیگـر نیز 

بـرای دانش آمـوزان چـاپ شـود.
رییـس حکومـت گفـت که ارتبـاط نزدیـک میان مسـجدها و 
مکتب هـا از نیازهـای جـدی اسـت و نیـز در نصـاب درسـی 
مکاتـب بایـد درج آموزه هـای عرفانـی و اخاقی مـورد توجه 
بیشـتر قـرار گیـرد. آقـای غنـی در بخشـی از سـخنانش گفت 
کـه در آینـدۀ نزدیـک کار سـاخِت حـدود یـک هـزار و 200 

مکتـب از میـان 6 هـزار مکتـب آغـاز خواهد شـد.
رییـس حکومـت وحـدت ملـی اظهـار داشـت کـه در سـال 
جـاری بودجـۀ سـاخت 2 هـزار و 700 مکتب دیگـر نیز تهیه 
و اختصاص داده شـده اسـت و کار سـاختمانی آن ها در سـال 

جـاری تکمیـل خواهد شـد.
محمداشـرف غنـی در حالـی وعـدۀ سـاخِت بیـش از 2 هزار 
مکتـب را می دهـد کـه حیـن آغـاز سـال آموزشـی گذشـته 
)1397(، او بـه مـردم وعـده داده بـود کـه تا دو سـال دیگر 6 

هـزار مکتب در سراسـر کشـور ایجاد خواهد شـد، امـا بربنیاد 
آمارهـای وزارت معـارف کشـور، از سـال گذشـته تـا کنـون 
تنها 100 باب مکتب در سراسـر کشـور سـاخته شـده اسـت.
ایـن مقـام حکومـت وحـدت ملی همچنـان بیان داشـت که تا 
پنـج سـال آینـده وزارت هـای تحصیـات عالی و معـارف به 
صـورت مشـترک زمینـۀ فراگیـری تحصیـات عالـی را برای 
آمـوزگاران فراهـم می کننـد. محمداشـرف غنـی می گویـد که 
در مـدت ایـن پنج سـال، 100 هـزار آموزگان مدرک لیسـانس 
بـه دسـت می آورند و نیـز در همین جریان، 57 هـزار آموزگار 

دیگـر تـا سـطح چهارده پـاس ارتقا خواهنـد کرد.
غنـی بیـان داشـت که یـازده هـزار آمـوزگاری کـه بـا امتحان 
کمیسـیون اصاحـات اداری و خدمـات ملکـی کامیاب شـده 
بـه  او همچنـان  مکتب هـا خواهنـد شـد.  وارد  امسـال  انـد، 
آمـوزگاران وعـده سـپرد که مشـکل خانه های رهایشـی شـان 
را تـا سـه مـاه آینـده حـل خواهـد کـرد. ایـن در حالی اسـت 
کـه سـال ها پیـش نیز آقـای غنی بـه آمـوزگاران وعده سـپرده 
بـود کـه مشـکل مسـکن و خانه هـای رهایشـی شـان را حـل 

کرد. خواهـد 
محمداشـرف غنـی در ایـن محفـل اظهار داشـت کـه فرهنگ 
خشـونت ورزی در مکاتـب افغانسـتان بایـد پایـان یابـد. غنی 
همچنـان بیـان داشـت که مکتب هـای افغانسـتان بـا انترنت و 

تکنالـوژی مـدرن وصـل خواهد شـد.

کودکان محروم شامل مکتب می شوند
در سـویی دیگـر، محمـد میرویس بلخـی، سرپرسـت وزارت 
معـارف کشـور در ایـن محفـل گفـت کـه ایـن وزارت تاش 
دارد تـا کـودکان محـروم از مکتـب را شـامل مکتـب بسـازد. 
ملـی  از رهبـران حکومـت وحـدت  بلخـی همچنـان  آقـای 
آمـوزگاران توجـه  افزایـش معـاش  تـا در بخـش  خواسـت 

کنند. جـدی 
آقـای بلخـی بـا بیـان این کـه بی ظرفیـت خوانـدن مکتب هـا 
و آمـوزگاران افغانسـتان، نوعـی »خیانـت« بـه معارف اسـت، 
گفـت کـه در حـال حاضـر، 270 هـزار کارمنـد و در مجموع 
220 هـزار آمـوزگار، بزرگتریـن سـرمایۀ بشـری در معـارف 

کشـور اسـت کـه مصـروف کار هسـتند.
از طریـق  ملکـی  کـه 70 درصـد خدمـات  داشـت  بیـان  او 
معـارف صـورت می گیـرد و اگـر ایـن نهـاد اصـاح شـود، 

می شـود.  اصـاح  ملکـی  درصـد خدمـات   70 حقیقـت  در 
داکتـر بلخـی می گویـد کـه در سـال گذشـته، 3 هـزار کـودک 
خـارج از مکاتـب، بـه مکتب هـا جـذب شـده و در عین حال، 
ماننـد  فرهنگ سـازی برخـی موضوعـات در نظـام معـارف، 
احتـرام بـه والدیـن، معلـم و بـزرگان از کارهای اساسـی بوده 

کـه انجام شـده اسـت.
سـایر  کنـار  در  آن هـا  فعالیـت  »بزرگتریـن  او:  گفتـۀ  بـه 
فعالیت هـای معـارف، غیرسیاسـی کـردن معـارف بـوده که در 
ایـن قسـمت کارهـای زیـادی صـورت گرفته اسـت. موضوع 
قابـل ماحظـۀ سـال گذشـته این اسـت  کـه جایـگاه فرهیختۀ 
آمـوزگار در نظـر گرفتـه شـده و در عیـن زمـان، حکومـت 
و  کارمنـد  بـرای جـذب  سـالم  رقابتـی  فضـای  و  دیجتالـی 
بایومتریـک شـدن کارمنـدان وزارات معـارف از کارهـای مهم 

بـه شـمار مـی رود«. 
بـه عقیـدۀ آقـای بلخـی، بایومتریـک شـدن اعضـا و کارمندان 
وزارت معـارف آغـاز شـده اسـت و بـه زودی همـه  کارمندان 
بایومتریـک خواهنـد شـد.  سرپرسـت وزارت  ایـن وزارت 

معـارف، همچنـان از افزایـش حضـور بانوان در معـارف خبر 
داده گفـت کـه آمـوزش دختران و بهداشـت آنـان، اصاحات 
در آموزش هـای دینـی و نام نویسـی تمـام مدارسـی کـه تـا 
هنـوز در نظـام معـارف نیامـده انـد از اقدامات دیگـر وزارت 

معـارف بوده اسـت. 
داکتـر بلخـی بـا اشـاره به این کـه پـس از این تمام بسـت های 
تبدیـل  رسـمی  صـورت  بـه  سرپرسـتی  از  معـارف  وزارت 
می شـود، گفـت: در سـال گذشـته پنـج هـزار افـراد تحـت 
پوشـش سـوادآموزی قـرار گرفتنـد و ایـن برنامه توسـعه پیدا  

می کنـد.
ایـن همـه در حالی اسـت که هنـوز هم 3.7 میلیـون کودک در 
افغانسـتان از رفتـن بـه مکتـب بازمانـده انـد کـه از ایـن میان، 
70 درصـد آن را دختـران تشـکیل می دهنـد. افـزون براین، در 
بیشـتر از والیـات  افغانسـتان هنـوز هم کـودکان در زیر آفتاب 
سـوزان و یـا در زیـر خیمه هـا درس می خوانند. گفتنی اسـت 
کـه سـال آموزشـی جدیـد افغانسـتان با شـعار »معـارف بهتر، 

آینـدۀ بهتر« آغاز شـده اسـت.
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مشاور پیشین شورای امنیت ملی:

حکـومت رونـد گفت وگـوهای صلـح را تخـریب می کنـد

رییس حکومت پنج سال بعد از وعدۀ بهبود کیفیِت آموزشی:

کیفیت معـارف مـورد تـوجه اساسـی قرار نگـرفتـه است!

روح اهلل بهزاد
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جشــن نــوروز در یــک حــوزۀ تمدنــی بــزرگ کــه بخش 
ــد،  ــکیل می دهن ــامی تش ــورهای اس ــِم آن  را کش اعظ
ــردد. در  ــزار می گ ــز برگ ــون نی ــد و اکن ــزار می گردی برگ
ــر  ــوروز در مص ــن ن ــارۀ جش ــا« درب ــاب »صبح االعش کت
ــان  ــهور قبتی ــای مش ــت: »... از عیده ــده اس ــن آم چنی
مصــر، جشــن نــوروز بــوده اســت. قبتیــان، ایــن جشــن 
ــد  ــزار کردن ــا اســم و رســمش برگ را به طــور خــاص ب
ــون  ــا اکن ــه ت ــه ک ــد... آن چ ــادمانی می پرداختن ــه ش و ب
ــوده  ــول ب ــر معم ــور مص ــت، در کش )791 هـــ ق( هس

اســت.«
ــری  ــرن 12 هج ــه از ق ــی ترکی ــت عثمان در دورۀ خاف
ــار  ــک جشــن رســمی در درب ــوروز ی قمــری، جشــن ن
عثمانی هــا شــناخته می شــد. در زمــان ســلطان احمد 
ســوم، جشــن نــوروز یکــی از جملــۀ چهــار عیــد 
معمــول بــوده اســت. در عــراق، ســوریه و ســایر 
ــه دور  ــه ب ــوروز از توج ــن ن ــی، جش ــات عثمان متصرف
ــی در  ــای ســوری و لبنان ــا و تقویم ه ــود. در گاه نامه ه نب
ســتون وقایــع ایــام »جشــن نــوروز ســلطانی« یــک روز 

ــت. ــورده اس ــم خ ــوروز رق ــد از ن بع
در یــک تقویــم کــه از ســال 1197 هـــ ق به جــا مانــده 

اســت، ایــن شــعر نــوروزی بــه چشــم خــورد:
یا رب که ترا همیشه نوروز بود

اقبال به کام بخت پیروز بود
احباب ترا نصرت فیروزی باد     

اعدای ترا بخت جان سوز بود)15( 
مرکــز  کــه  زمانــی  عثمانــی،  ترکیــۀ  در  هم چنــان 
ــی  ــوان یک ــه عن ــوروز ب ــود، ن ــز ب ــامی نی ــت اس خاف
از محــدود روزهــا جشــن گرفتــه می شــد. در ایــن روز، 
ــی  ــون مخصوص ــت، معج ــار خاف ــی در درب حکیم باش
ــور  ــرای امپرات ــد، ب ــاد می ش ــه« ی ــام »نوروزی ــه ن ــه ب ک
ــن  ــه ای ــد ک ــه می ش ــود و گفت ــه می نم ــان تهی و درباری
ــات  ــی و میوه ج ــی، طب ــادۀ گیاه ــوع م معجــون از 40 ن
ســاخته می شــد کــه بــرای بســیاری از بیماری هــا 

ــت.)16( ــوده اس ــش ب ــفابخش و نیروبخ ش
ــز  ــن مرک ــن رفت ــی و از بی ــۀ عثمان ــۀ ترکی ــد از تجزی بع
ــت  ــن، از اهمی ــۀ نوی ــاد ترکی ــامی و ایج ــت اس خاف
جشــن های نــوروزی کاســته شــد. امــا ُکردهــای ترکیــه 
ماننــد ُکردهــای عــراق و ایــران و بعضــی مناطــق دیگــر 
ــه  ــون ادام ــا اکن ــوروز ت ــزاری جشــن ن ــه برگ ــه، ب ترکی
ــال های  ــام در س ــه اس ــه ب ــش ترکی ــا گرای ــد. ب داده ان
ــط  ــامی رواب ــورهای اس ــا کش ــور ب ــن کش ــر، ای اخی
ــزاری  ــه برگ ــت ترکی ــرده و دول ــرار ک ــری برق نزدیک ت
جشــن نــوروز را رســمی اعــام نمــوده و از ســال 2005 
م بــه بعــد، طــی بخشــنامه یی، برگــزاری جشــن نــوروز 

ــت.)17( ــیده اس ــمیت بخش را رس
در کشــور عــراق، 5 روز بــه عنــوان جشــن نــوروز 
بــه  دوران صدام حســین  در  بــود.  تعطیــل عمومــی 
نســبت عرب گرایــی و داشــتن افــکار ناسیونالیســم 
ــد.  ــزار می ش ــگ برگ ــوروز کم رن ــن ن ــی وی، جش عرب
ــوروز  ــزاری جشــن های ن ــه برگ ــراق ب ــای ع ــا ُکرده ام
 1325 ســال  در  هســتند.  و  بــوده  پابنــد  هم چنــان 
ــوی  ــا از س ــتور انگلیس ه ــه دس ــیدی)1946م( ب خورش
دولــت عــراق کــه زیــر قیمومیــت انگلیــس بــود، 
برگــزاری جشــن نــوروز قدغــن شــد، ســربازان دولتــی 
بــاالی مــردم شــلیک کردنــد کــه آن هــا متــواری، شــهید 
ــر  ــد زی ــور ش ــت مجب ــم دول ــدند. بازه ــروح ش و مج

فشــار عامــه عقب نشــینی کنــد.)18(
در کشــور هندوســتان دورۀ حکمروایــی بابریــان در 
ــه خــط والیــت علــی خلــف )ص  ــر ب کتــاب تــزک باب
636( آمــده اســت: »در ســال 1191 نمــاز عیــد در کنــار 

ــوروز و  ــل گــزارده شــد کــه در آن ســال ن ــای گوی دری
عیــد نزدیــک هــم آمــده بودنــد. جشــن نــوروز باشــکوه 

برگــزار شــد.«
گل بــدن بیگــم دختــر بابــر در کتــاب همایون نامــه 
می گویــد: »بعــد از نــوروز 17 روز مــردم همایونــی 
قریــب  و  می پوشــیدند  نیــز  لباس هایــی  می کردنــد. 
ــز  ــای نی ــه لباس ه ــد ک ــم ش ــر را حک ــل دخت ــی چه س
ــر  ــوروز ب ــک ن ــه در ی ــد. هم ــا برآین بپوشــند و برکوه ه

ــد.« ــان برآمدن ــت دادام ــوه هف ک
ــزار  ــکوه برگ ــیار باش ــاه بس ــد اکبرپادش ــوروز در عه ن
ســتون های  و  دیوارهــا  ســال،  ایــن  در  می شــد. 
ایوان هــا و دولت خانــۀ عــام و دولت خانــۀ خــاص 
ــد  ــت دادن ــال زین ــد و کم ــیم نمودن ــرا تقس ــاِن ام را می
ــاهدۀ آن  ــران از مش ــه نظاره گ ــتند ک ــی آراس ــه نوع و ب
حیــرت زده شــده بودنــد و صحــن بــارگاه دولت خانــه را 
بــا ســامیانه های زردوزی و زربفــت ترتیــب داده، تخــت 
ــاده و  ــی در آن نه ــوِت والی ــه یاق ــع ب ــا و مرص از ط

ــاختند.)19( ــن س ــردوس بری ــک ف اش
ــود.  ــته می ب ــا آراس ــازل دل گش ــن من ــدت 18روز ای م
شــب ها فانوس هــای رنگــه می آراســتند و بنــده گان 
ــار تشــریف  ــا دوب ــار ی حضــرت هــر روز و شــب یک ب
فرمــوده، اهــل نغمــۀ فــارس و هنــد در مازمــت 
می بودنــد. بــه هــر یــک امــرا و اهــل خدمــت، عنایــات 
خســروانه بــه ظهــور می رســید، بــازار فتح پــور و 
ــراف  ــق از اط ــد و خای ــدی می نمودن ــره را آیینه بن اگ
ــد.)20( ــی می آمدن ــه تماشــای جشــن عال ــب، ب و جوان
جهانگیــر در تــزِک خــود معــروف بــه جهانگیرنــام 
جلــوس  از  نــوروز  »اولیــن  می نویســد:   92 ص  در 
ــۀ  ــای دولت خان ــه دیواره ــودم ک ــود، فرم ــی ام ب همایون
خاص وعــام را بــه دســتور زمــان والــد بزرگــوارم 
در اقثمــۀ نفیســه گرفتــه، آییــن در عنایــت زیــب و 
ــانزدهم  ــا ش ــوروز ت ــای اول ن ــته، از روزه ــت بس زین
ــود، خایــق داد عیــش  درجــۀ حمــل کــه روز شــرف ب
ــات و  ــس از مکفی ــر ک ــودم ه ــد... فرم ــی دادن و کامران
ــع و  ــورد من ــد، بخ ــتند باش ــه می خواس ــرات آن چ مغی
مانعــی نباشــد... و ایــن حالــت تــا ظهــور ســال یازدهــم 
ــای  ــوان خانه ه ــت و دی ــه داش ــان ادام ــلطنت هم چن س

ــود.«)21( ــته ب ــان آراس ــام هم چن ــاص و ع خ
ــاه نامه  ــۀ 681 پادش ــوروز در صفح ــن ن ــورد جش در م
اثــر عبدالحمیــد الهــوری آمــده اســت: »در عهــد 
ــن و  شــاه جهــان در ســال 1050 هـــ ق جشــن فروردی
آغــاز عهــد شــباب روزگار از فیــض گلشــن خلقــت و 
ــن روزگار  ــرده گان چم ــته و پژم ــبز گش ــی سرس کامران
بــه  نــوروز  مســرت افزای  جشــن  شــده اند.  زنــده 
اهتمــام کارگــزاراِن کارخانــۀ ســلطنت و در صحــن 
عــرش  ماننــد  ســایه بانی   خاص وعــام  دولت خانــۀ 
بلندمــکان و چــون آســمان فراخ دامــان برافراشــتند. 
در دیوارهــا مخمــل زربفــت و پرده هــای فرنگــی و 
ــد کــه  ــی آرایــش دادن دیباهــای رومــی و چینــی و ایران
ــت...« ــرت انداخ ــه حی ــم را ب ــندان عال ــل دشوارپس عق
ــد،  ــب هن ــر و متعص ــاه متحج ــب، پادش ــا اورنگ زی ام
ــاه  ــال در م ــر س ــای آن ه ــت و به ج ــوروز را برانداخ ن
ــدد  ــال مج ــداع س ــر مب ــت بح ــر کرام ــه تی ــان ک رمض
ــن  ــت، جش ــن اس ــت قری ــت میمن ــن دول ــنین ای از س
ــه  ــد، و آن را ب ــب دهن ــروانه ترتی ــزم خس ــاهانه و ب ش
ــاط  ــن »نش ــه جش ــاخته آن را ب ــل س ــاه متص ــام پادش ن
ــف  ــب، تألی ــخ اورنگ زی ــاختند. )تاری ــروز« مســما س اف
ــه تصحیــح ســاجده علــوی، ص  محمدبخت آورخــان، ب

651 جلــد اول(
ــارا و  ــمرقند، بخ ــه س ــر از جمل ــور، ماوراءالنه همین ط

ــوروز در  ــا، جشــن ن ــار دری ســایر شــهرهای اســامی پ
طــول تاریــخ، باشــکوه تمام تــر تجلیــل شــده اســت؛ از 
جملــه دربــار عبــداهلل خــان ازبــک )996 هـــ ق( جشــن 
نــوروز در کنــار شــهر در موضعــی مجلــل برگــزار 
گردیــد، امــرا و ســرداران و ســایر لشــکریان بــه پابــوِس 
اشــرف ســرافراز شــده، جشــن عظیم برپــا نمودنــد.)22(
بعــد از فروپاشــی اتحــاد شــوروی و ایجــاد دولت هــای 
ــاره  مســتقل در آســیای مرکــزی، آیین هــای گذشــته دوب
احیــا گردیــد. امــروز در کشــور تاجیکســتان 5 روز، 
در ایــران اســامی 13 روز و در قرقیزســتان نــوروز 
را یــک روز به طــور رســمی جشــن می گیرنــد. در 
ترکمنســتان جشــن نــوروز جشــن ملــی اعــام گردیــده 
ــن  ــن ها، جش ــن جش ــتان از عمده تری ــت. در ازبکس اس
نــوروز اســت. در قزاقســتان جشــن نــوروز رســمًا 
و  نیکــو  پــاک،  روز  را  نــوروز  و  می شــود  برگــزار 
ــی  ــن وجــه گرام ــه بهتری ــدس می شــمارند و آن را ب مق

می دارنــد.)23(
منابع:

)از  جهــان  بــزرگ  آیین هــای  جــوزف.  گســر،  1ـ 
نویســنده( شــخصی  یادداشــت های 

ــوت  ــمارۀ اول، 25 ح ــان، ش ــۀ خراس ــۀ، نام 2ـ ماهنام
ــش( ــر جنب ــۀ صاب ــیدی )مقال 1390 خورش

3ـ همان
4ـ روزنامــۀ ایــران، 28 اســفندماه 1382 خورشــیدی، 

تهــران، شــماره مسلســل 2754، ص 18
ــۀ راه نجــات، 13 حــوت 1388 خورشــیدی،  5ـ روزنام

کابــل
6ـ کتــاب درســی، تاریــخ صنــف یــازده، مولفــان: دکتــور 
فــاروق انصــاری، عبدالغیــاث غــوری، عبدالمالــک عابــد، 
ســال 1390 خورشــیدی، ناشــر: وزارت آمــوزش و 

ــرورش، ص 33 پ
7ـ همان

 1381 اســفند   26 مــورخ  همشــهری،  روزنامــۀ  8ـ 
ــه( ــی روزنام ــروه فرهنگ ــۀ گ ــران )مقال ــیدی، ته خورش

9ـ همان
10ـ هفته نامــۀ پیــام مجاهــد، 8 حمــل 1387 کابــل، 
)مقالــۀ دکتــور محی الدیــن مهــدی در پیونــد بــه فلســفۀ 

ــوروز( طبیعــی ن
11ـ همان

پیــام  هفته نامــۀ  و  11؛  صنــف  درســی  کتــاب  12ـ 
کابــل مجاهــد، 8 حمــل 1387، 

13ـ هفته نامۀ پیام مجاهد، 8 حمل 1387، کابل
14ـ همان

ــوروز  ــد، ن ــور عبداالحم ــور، دکت ــد، پروفیس 15ـ جاوی
68 ص  خوش آییــن، 

 1382 اســفند   28 مــورخ  ایــران،  روزنامــۀ  16ـ 
تهــران خورشــیدی، 

17ـ همان.

18ـ همان.
ــن،  ــوروز خوش آیی ــد. ن ــور عبداالحم ــد، دکت 19ـ جاوی

ص 69
20ـ همان
21ـ همان

22ـ همــان اثــر بــاال، ص 74 )بــه نقــل از خاصــۀ 
ــس  ــۀ هان ــه ترجم ــمی ب ــد قس ــی احم ــخ، قاض التواری

مولــر، چــاپ 1964 م(
ــیدی،  ــوت 1390 خورش ــدگار، 29 ح ــۀ مان 23ـ روزنام
کابــل؛ و روزنامــۀ ایــران، 28 اســفند 1382 خورشــیدی، 

تهــران.

مدت 18روز این منازل 
دل گشا آراسته می بود. 

شب ها فانوس های 
رنگه می آراستند و 

بنده گان حضرت هر روز 
و شب یک بار یا دوبار 
تشریف فرموده، اهل 
نغمۀ فارس و هند در 

مالزمت می بودند. به هر 
یک امرا و اهل خدمت، 

عنایات خسروانه به ظهور 
می رسید، بازار فتح پور 

و اگره را آیینه بندی 
می نمودند و خالیق از 

اطراف و جوانب، به 
تماشای جشن عالی 

می آمدند.)20(
جهانگیر در تزِک خود 

معروف به جهانگیرنام 
در ص 92 می نویسد: 

»اولین نوروز از جلوس 
همایونی ام بود، فرمودم 
که دیوارهای دولت خانۀ 
خاص وعام را به دستور 
زمان والد بزرگوارم در 

اقثمۀ نفیسه گرفته، 
آیین در عنایت زیب و 

زینت بسته، از روزهای 
اول نوروز تا شانزدهم 

درجۀ حمل که روز شرف 
بود، خالیق داد عیش 

و کامرانی دادند... 
فرمودم هر کس از 

مکفیات و مغیرات آن چه 
می خواستند باشد، بخورد 

منع و مانعی نباشد... 
و این حالت تا ظهور 

سال یازدهم سلطنت 
هم چنان ادامه داشت 

و دیوان خانه های خاص 
و عام هم چنان آراسته 

بود.«)21(

غالم محمد محمدی

بخش دوم و پایانی
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ــرزمین  ــی در س ــن بودای ــالۀ آیی ــداد رواج یک هزارس در امت
ــی  ــی و مورخــان محل ــران چین ــه زای ــوری ک ــا ـ همان ط م
ــد  ــزاران معب ــه ه ــا و بلک ــته اند ـ صده ــز نوش ــی نی و غرب
ــه،  ــخ، غزن ــد، بل ــار، غوربن ــل، بگــرام، گلبه ــی در کاب بودای
ــه  ــته اند ک ــود داش ــدز... وج ــان و قن ــار، بغ ــان، فرخ بامی
ــدند.  ــناخته می ش ــاره« ش ــا »ویه ــار« و ی ــوند »به ــا پس ب
واژه هــای »ویهــار« و »ویهــاره« کــه آهسته آهســته بــه 
ــی«  ــد بودای ــی »معب ــه معن شــکل »بهــار« تحریــف شــده، ب
ــی  ــی و فارس ــنده گان عرب ــی از نویس ــت. گروه ــده اس آم
چــون نویســنده »تجارۀالســلف« و امثــال ایشــان، »نوبهــار« 
ــی  ــد، در صورت ــخ را آتشــکدۀ زردشــتی تصــور نموده ان بل
ــِی آن در  ــه اســم اصل ــود ک ــی ب ــدی بودای ــار معب ــه نوبه ک
ــوا  ــا »ن ــاره« و ی ــوا ویه ــه شــکل »ن ــات سانســکریت ب ادبی
ــی  ــن اســم در حقیقــت ترکیب ــه ای ــده اســت ک ــارا« آم ویه
ــد و  ــو می باش ــی ن ــه معن ــه ب ــوا« ک ــت از دو واژۀ »ن اس
»ویهــاره« کــه بــه معنــی معبــد بودایــی اســتعمال می گردیــد. 
ــه »بهــار« و ســپس تجلیــل از روز اول  تحریــف »ویهــار« ب
بهــار در بلــخ، بــاوری را در اذهــان تقویــت نمــود کــه بهــار 
ــر  ــی داد، بی خب ــبت م ــتی نس ــن زردش ــه آیی ــوروز را ب و ن
ــان  ــود و بودایی از این کــه »نوبهــار« بلــخ معبــدی بودایــی ب
ــان  ــوروز نداشــته اند. شــهرت نوبهــار در آن زم ــه ن کاری ب
تــا هنــد و چیــن و ایــران و جهــان عــرب رســیده بــود و در 
آن معبــد، مجســمۀ ارزشــمند بــودا، دنــدان و ظــرف آب و 
ــای  ــن یادگاره ــه ای ــد ک ــه داری می ش ــز نگ ــاروِب او نی ج
بــودا، زایــران فراوانــی را از هنــد و چیــن بــه بلــخ 
ــی  ــهور چینای ــیار مش ــر بس ــینگ زای ــوان س ــاند. هی می کش
ــار در  ــد نوبه ــود. معب ــرده ب ــدن ک ــد دی ــن معب ــز از ای نی
عصــر کنیشــکا امپراتــور مقتــدر کوشــانی، در اواخــر قــرن 
ــده و دارای  ــار گردی ــادی اعم ــرن دوم می ــۀ ق اول و نیم
ــمندان  ــان و دانش ــان و روحانی ــه راهب ــود ک ــره ب 360 حج
ــی در  ــان بودای ــرحلقۀ راهب ــتند. س ــی در آن می زیس بودای
ــام  ــاکارا« ن ــادی، »پراجن ــم می ــرن هفت ــت ق ــۀ نخس نیم
ــل  ــه دالی ــا اســتناد ب ــی کهــزاد ب داشــت. اســتاد احمــد عل
موثــق تاریخــی و بــه نقــل از »موســیو فوشــه« خاورشــناس 
مشــهور فرانســوی، بحــث جالبــی در ایــن رابطــه دارد کــه 
ــات 154-150  ــه صفح ــوان ب ــتر می ت ــی بیش ــرای آگاه ب
کتــاب »افغانســتان در پرتــو تاریــخ«، نشــر موسســۀ چــاپ 

ــرد.  ــه ک ــل )1346( مراجع ــاب، کاب کت
خاصــۀ ســخن این کــه: آن چــه بــه نــام »نــوروز« در 
ــراث  ــه می ــش از آن ک ــود، پی ــل می ش ــا تجلی ــال نمای م س
ــد، از  ــران باش ــامانیان و دیگ ــکانیان و س ــیان و اش هخامنش
ــی  ــلمان یعن ــد و مس ــاهی خردمن ــتۀ ش ــای خجس یادگاره
ــون  ــری چ ــه وزی ــاهی ک ــت؛ ش ــلجوقی اس ــاه س ملک ش
ــداد  ــای او در بغ ــت و نظامیه ه ــک داش ــه نظام المل خواج
ــد؛  ــوازش می ده ــا را ن ــوز خاطره ه ــخ تاهن ــرات و بل و ه

شــاهی کــه دانشــمندانی چــون غزالــی و خیــام در ســایۀ او 
زیســتند و شــهکارهای بدیــِع خویــش را آفریدند. ملک شــاه 
ســلجوقی و وزیــر وارســتۀ او خواجــه نظام الملــک، چــون 
می دیدنــد کــه تقویــم دولــت ایشــان مبنایــی علمــی نــدارد، 
ــمندان  ــر دانش ــام و دیگ ــون خی ــمندان چ ــی از دانش گروه
فلــک دوران خویــش را فــرا خواندنــد و از آن هــا خواســتند 
ــرار  ــت ق ــی و ثاب ــح، علم ــادی صحی ــر بنی ــوروز را ب ــا ن ت
دهنــد. آن گــروه، تقویــم ملک شــاهی را پیشــینهاد نمودنــد 
کــه مبــدای آن، هجــرت پیامبــر اســام بــه مدینــه و نــوروزِ 
آن مطابــق بــا اول بــرج حمــل می باشــد کــه آن را اعتــدال 
ــاوت  ــه تف ــدادی ک ــعدی »بام ــۀ س ــه گفت ــا ب ــاری و ی به
ــه  ــم از روز جمع ــد، و آن تقوی ــار« خوانن ــل و نه ــد لی نکن
ــه داشــته  ــا امــروز ادام نهــم رمضــان ســال 471 هجــری ت
اســت. ایــن تقویــم هــم در ایــران و هــم در افغانســتان رواج 
ــا در ســال  ــه: ایرانی ه ــرق ک ــن ف ــا ای ــا ب داشــته اســت، ام
ــی  ــانی را قانون ــای ساس ــام ماه ه ــی، ن ــری شمس 1304هج
ــتی  ــنگین زردش ــم س ــه دارای مفاهی ــی ک ــاختند، ماه های س
بوده انــد؛ ولــی در افغانســتان تقویــم را بــر اســاس برج هــا 
در  بدین ســو  قرن هــا  از  کــه  برج هایــی  دادنــد،  قــرار 
تمدن هــای مختلــف رایــج بوده انــد. در نصاب الصبیــان 

می خوانیــم:
برج ها دیدم که از مشرق برآوردند سر

جمله در تسبیح و در تهلیل حی الیموت
چون حمل، چون ثور، چون جوزا و سرطان و اسد
سنبله، میزان و عقرب، قوس و جدی، دلو و حوت

ــتان و  ــادگار آتش پرس ــه ی ــش از آن ک ــا پی ــوروز م آری، ن
ــان  ــِد دودم ــلطان خردمن ــراث س ــد، می ــتان باش آفتاب پرس
ــا  ــاد و ی ــبت می ــه مناس ــن روز ب ــت. ای ــلجوقیان اس س
تخت نشــینی شــاهی و یــا امپراتــوری و حتــا پیامبــری 

ــن رســتاخیز شــکوهمنِد طبیعــت  ــزار نشــده، بلکــه ای برگ
را پیونــدی اســت بــا پایه گــذاری تمدنــی در دل صحرایــی 
ــی کــه  ــا تمــدن؛ تمدن ــه ب ــی بیگان بی آب وعلــف و جامعه ی
ــید  ــاه و خورش ــت م ــای حرک ــر مبن ــۀ آن ب ارکان پنج گان

ســنجیده می شــود. 
ــه حاشــیۀ  ــتناد ب ــا اس ــتان ب ــه برخــی از دوس می شــنویم ک
یکــی دو کتــاب فــروع فقهــی، برگــزاری نــوروز را بــا کفــر 
هم ردیــف جلــوه داده انــد. مهم تریــن مرجعــی کــه در 
ایــن راســتا بــدان مراجعــه کرده انــد، حاشــیۀ ابــن عابدیــن 
ــه:  ــت ک ــا دارم این اس ــه از آن ه ــی ک ــا پرسش ــد. ام می باش
ــده  ــر ش ــی ذک ــن حواش ــه در ای ــر آن چ ــوان ه ــا می ت آی
اســت را وحــی منــزل و ســخنی معقــول و منطقــی و امــری 
ــق دانســت؟... اگــر پاســخ شــما مثبــت اســت،  ــل تطبی قاب
ــاز  ــن صفحــه را ب ــه، ای ــوان نمون ــه عن ــه ب ــد ک ــس بیایی پ

ــا هــم بخوانیــم.  نمــوده و ب
ــاب  ــاب صــاۀ، ب ــن، جــزء اول، کت ــن عابدی در حاشــیۀ اب
می خوانیــم:  چنیــن  امــام جماعــت،  امامــت، شــروط 
ــی،  ــکام فقه ــتن اح ــد از: دانس ــت عبارت ان ــروط امام »ش
ــورت،  ــی ص ــو، زیبای ــاق نیک ــن، اخ ــوی، س ــد، تق تجوی
نســب، زیبایــی صــدا، ســپس کســی کــه همســرش نســبت 
بــه دیگــران زیباتــر باشــد، پــس از او فــردی کــه دارای مــال 
ــف  ــه دارای موق ــد از آن شــخصی ک بیشــتری باشــد، و بع
اجتماعــی بلندتــری باشــد، ســپس کســی کــه لباســی 
ــس از آن  ــد، و پ ــته باش ــن داش ــه ت ــران ب ــر از دیگ پاکیزه ت
ــر  ــرمگاهی کوچکت ــر و ش ــری بزرگت ــه دارای س ــردی ک م
باشــد«. )مراجعــه شــود بــه: ابــن عابدیــن محمــد امیــن بــن 
عمــر، رد المحتــار علــی الــدر المختــار، دارالکتــب العلمیــۀ، 

ــه 559(  ــزء اول، صفح ــر 1992، ج ــال نش ــان، س لبن
ایــن مســأله در حواشــی فــروع دیگــر فقهــی چــون حاشــیۀ 

طحــاوی بــر »مراقــی الفــاح شــرح نــور االیضــاح« و... نیــز 
آمــده اســت. بــا احتــرام فــراوان بــه فقهــا و مفتیــان متأخــِر 
ــد،  ــق رحمــت نمای ــۀ ایشــان را غری ــد هم ــه خداون ــا ک م
ــن  ــا هــر آن چــه در حاشــیۀ ای ــه آی ــن اســت ک پرســش ای
دســت کتاب هــا آمــده اســت، می توانــد اصلــی بــرای برپــا 
کــردِن هیاهویــی در جامعــه قــرار گیــرد؟ و چــه کســی حــق 
دارد بــا اســتناد بــه حاشــیۀ یکــی از فــروع فقهــی، جامعــۀ 

مســلمان مــا را تکفیــر نمایــد؟
پاســخ مــن ایــن اســت کــه هــرگاه مســابقۀ ملکــۀ 
ــم و  ــه راه انداختی ــت را ب ــای امام ــاِن کاندیداه ــی زن زیبای
ــدیم  ــردم ش ــِل م ــش وارد محاف ــر و خط ک ــا مت ــپس ب س
ــس از آن  ــم، پ ــاب کنی ــت را انتخ ــِب امام ــزد مناس ــا نام ت
حــق خواهیــم داشــت کــه بــه فتواهــای نــوروزی و تکفیــر 
ــروع فقهــی را در جــای اصــول  ــه و ف ــز پرداخت ــه نی جامع
اعتقــادی بنشــانیم. مــن می دانــم کــه پیشــوا شــدِن مذهبــی 
ــِر ایــن و تفســیِق آن و داشــتن القابــی چــون شــیخ  و تکفی
ــیخ الحدیث و  ــیخ القرآن و ش ــی و ش ــام و مفت ــر و ام و داکت
برخاســتِن مــردم بــه احتــرام مــا، لذتــی دارد دســت نیافتنی؛ 
ــه  ــدای آرزوهــای کودکان ــا می شــود حقیقــت را ف ــی آی ول
و جاه طلبی هــای بیمارگونــۀ نفســِی خویــش نمــوده و 
خطــوط اساســِی دیــن انســانِی خویــش را نادیــده انگاریــم؟ 
این همــه عالــم فاضلــی کــه در امتــداد قــرون و اعصــار در 
همیــن ســرزمین زاده شــدند و در همیــن خــاک مدفــون، و 
ــا می دانســتند،  ــر از م ــش را بهت ــی خوی ســنت های اجتماع
ــه  ــرق جامع ــر ف ــر ب ــوب تکفی ــا چ ــتند ب ــا نمی توانس آی

ــد؟  بکوبن
ــول و  ــِل معق ــک دلی ــه ی ــرد ک ــد ک ــد بای ــان تأکی در پای
منطقــی هــم مبنــی بــر زردشــتی بــودِن نــوروز، در دســِت 
ــا، ســال ها و  ــه روزه ــه ب ــا هســتیم ک ــن م ــا نیســت و ای م

می بخشــیم.  هویــت  مناســبت ها 
بیدل گوید: 

گشود و بست چشمت عالم آراست
جهان پیدا و پنهانی ندارد

و یا اقبال می گوید:
بهار برگ پراگنده را به هم بربست

نگاه ماست که بر الله رنگ وآب افزود
ــِش  ــیم و زای ــِت نس ــار لطاف ــۀ تمام عی ــه آیین ــا ک ــوروزِ م ن
ــه میعادگاهــی  ــروز ب ــاب اســت، ام ســبزه و درخشــِش آفت
ــدال«،  ــک ســوی آن، ســپاهیاِن »اعت ــه در ی ــل شــده ک تبدی
ــرف  ــته اند و در ط ــف آراس ــنایی« ص ــی« و »روش »زنده گ
ــت«. از  ــرگ« و »ظلم ــراط«، »م ــاِن »اف ــر آن، هواخواه دیگ
آفریــده گار نــوروز می خواهیــم کــه ســرزمین مان را از 
ــان  ــی« در ام ــی« و »تاریک ــب«، »تباه ــِن »تعص ــر اهریم ش

ــه دارد!  نگ

وز  سنتـی زردشتـی است؟ آیا نـور
ــه  ــن روز ب ــان ســلجوقیان اســت. ای ــِد دودم ــراث ســلطان خردمن ــادگار آتش پرســتان و آفتاب پرســتان باشــد، می ــه ی ــا پیــش از آن ک ــوروز م ن
مناســبت میــالد و یــا تخت نشــینی شــاهی و یــا امپراتــوری و حتــا پیامبــری برگــزار نشــده، بلکــه ایــن رســتاخیز شــکوهمنِد طبیعــت را پیونــدی 
اســت بــا پایه گــذاری تمدنــی در دل صحرایــی بی آب وعلــف و جامعه یــی بیگانــه بــا تمــدن؛ تمدنــی کــه ارکان پنج گانــۀ آن بــر مبنــای حرکــت مــاه و 

ــود.  ــنجیده می ش ــید س خورش
ــد.  ــوه داده ان ــف جل ــر هم ردی ــا کف ــوروز را ب ــزاری ن ــی، برگ ــروع فقه ــاب ف ــی دو کت ــیۀ یک ــه حاش ــتناد ب ــا اس ــتان ب ــی از دوس ــه برخ ــنویم ک می ش
ــد، حاشــیۀ ابــن عابدیــن می باشــد. امــا پرسشــی کــه از آن هــا دارم این اســت کــه:  مهم تریــن مرجعــی کــه در ایــن راســتا بــدان مراجعــه کرده ان
آیــا می تــوان هــر آن چــه در ایــن حواشــی ذکــر شــده اســت را وحــی منــزل و ســخنی معقــول و منطقــی و امــری قابــل تطبیــق دانســت؟... اگــر پاســخ 

شــما مثبــت اســت، پــس بیاییــد کــه بــه عنــوان نمونــه، ایــن صفحــه را بــاز نمــوده و بــا هــم بخوانیــم خواجه بشیراحمد انصاری
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م 
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ــه  ــه موافق ــان ب ــا طالب ــورد ب ــر دو م ــر س ــا ب امریکایی ه
ــیدند: رس

1- خروج قوای امریکا از افغانستان
2- تعهــد طالبــان بــه قطــع رابطــه بــا گروه هــای تروریســتی 

و عــدم حملــه از خــاک افغانســتان بــه کشــورهای دیگر.
ــکا  ــا امری ــان ب ــکل طالب ــع مش ــوع در واق ــن دو موض ای
ــر  ــر س ــراً ب ــه ظاه ــان اســت ک ــا طالب ــکا ب و مشــکل امری
ــه  ــا و ب ــاور امریکایی ه ــه ب ــد. ب ــق کرده ان ــل آن تواف ح
خصــوص زلمــی خلیــل زاد رییــس هیــأت مذاکــره کننــدۀ 
ــه  ــه چ ــتان ک ــی افغانس ــدۀ سیاس ــان آین ــا طالب ــکا ب امری
کســی و کــدام گروه هایــی در کجــای قــدرت قــرار داشــته 
ــند و  ــق برس ــه تواف ــدرت ب ــر ق ــر س ــه ب ــند و چگون باش
یــا بجنگنــد، کار داخلــی افغانســتانی ها اســت. طالبــان 
ــه  ــتان ب ــت افغانس ــا دول ــه ب ــا و از جمل ــایر گروه ه ــا س ب
مذاکــره بنشــینند و ایــن مســایل را میــان خــود حــل کننــد.
ــدۀ  ــرۀ کنن ــأت مذاک ــس هی ــا و ریی ــًا امریکایی ه ــا واقع آی
ــا  ــا گوی ــد ت ــا می کنن ــه حــال خــود ره ــان را ب ــا طالب آن ه
ــه نتیجــه برســند و بیشــتر از  در مذاکــرات »بین االفغانــی« ب
ــی- ــل زاد یک ــد خلی ــر چن ــد؟ ه ــری نمی کنن آن کار دیگ
دوبــار در مــورد مذاکــرات گفــت کــه یــا بــر ســر همه چیــز 
توافــق می شــود و یــا این کــه بــر ســر هیــچ چیــز توافقــی 
صــورت نمیگیــرد، امــا مذاکــرات پشــتپرده و بســیار طوالنی 
در چنــد دورۀ متفــاوت زمانــی، پرســش های بســیاری را در 

ــذارد. ــورد بیپاســخ می گ ــن م ای
ــان را در  ــان، طالب ــا طالب ــق ب ــس از تواف ــا پ ــا امریکایی ه آی
مذاکــرات بیناالفغانــی و بــه خصــوص بــا دولــت افغانســتان 
و برقــراری آتشــبس، قانــع و وادار خواهنــد ســاخت؟ آیــا 
مختلــف  طوالنــی  دوره هــای  اینهمــه  در  امریکایی هــا 
مذاکــره بــا طالبــان، بــر ســر آینــدۀ سیاســی افغانســتان بــه 

ــد؟  ــدام تفاهمــی رســیده ان ک
از  اســتفاده  عــدم  بــرای  طالبــان  از  تضمیــن  مطالبــۀ 
افغانســتان در حملــه بــه امریــکا و کشــورهای دیگــر، یکــی 
ــه معنــای  از دو موضــوع مــورد توافــق امریــکا و طالبــان ب
پذیــرش حاکمیــت طالبــان توســط امریــکا اســت؛ در غیــر 
ــی  ــروه نظامی-سیاس ــک گ ــه از ی ــا چگون آن، امریکایی ه
چنیــن تضمینــی را در ازای خــروج قــوای خــود دریافــت 

می کننــد، در حالــی کــه گروه هــا و احــزاب دیگــر در 
افغانســتان وجــود دارد و مهمتــر از آن، دولــت و حکومــت 

ــتاده اســت؟ ــش ایس ــکا در جای ــت امری ــورد حمای م
دور  مذاکــرات  طوالنی تریــن  پایانــی  روز  در  وقتــی 
پنجــم)21 حــوت 1397( از مســودۀ توافقنامــه ســخن 
ــارت اســامی  ــام ام ــه نوشــتن ن ــان ب ــد، طالب ــان آم ــه می ب
ــام  ــن ن ــه ای ــد ک ــا گفتن ــا امریکایی ه ــد، ام ــاری کردن پافش
بــه معنــای پذیرفتــن و بــه رســمیت شــناختن دولــت شــما 
اســت. پاســخ طالبــان ایــن بــود کــه اگــر دولــت و حاکمیت 
ــا  ــما از م ــتن ش ــن خواس ــد، تضمی ــا را نمی پذیری ــدۀ م آین

ــت؟ ــرای چیس ب
ــه  ــد ک ــان می گوین ــرات طالب ــع از درون مذاک ــی مناب برخ
ــر  ــی ب ــا را مبن ــای امریکایی ه ــدت تقاض ــه ش ــان ب طالب
ــا  ــرام حت ــورابک و بگ ــی در ش ــگاه امریکای ــدن دو پای مان
در بــدل بازگشــت امــارت طالبــان، رد کردنــد و خواســتار 
خــروج کامــل قــوای امریــکا در شــش مــاه و حــد اکثــر در 

ــا اشــرف غنــی را خــط  ــان مذاکــره ب یکســال شــدند. طالب
ســرخ خــود اعــان کردنــد و تنهــا در مذاکــره بــا گروه هــای 
افغانــی بــر ســر آینــده، آن هــم پــس از امضــای توافقنامــه بر 
ســر دو موضــوع یــاد شــده ســخن گفتنــد. از قــول طالبــان 
ــا از  ــۀ آن ه ــه توصی ــرزی ب ــد ک ــه حام ــود ک ــه می ش گفت
امضــای موافقت نامــۀ امنیتــی بــا امریــکا امتنــاع کــرد، 
ســپس طالبــان در دوران انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــا اشــرف غنــی بــه گونه یــی همــکاری کردنــد بــه  1393 ب
ایــن امیــد کــه غنــی نیــز ایــن توافقنامــه را امضــا نکنــد، امــا 
بــر خــاف، اشــرف غنــی ایــن کار را کــرد و حــاال او دیگــر 

ــان نیســت. ــا طالب ــرای مذاکــره ب ــل اعتمــاد ب قاب
قــرار اســت مذاکــرات بعــدی طالبــان بــا افــراد و گروه هایی 
کــه در مســکو انجــام یافــت، دوبــاره در قطــر از ســر گرفتــه 
شــود. حامــد کــرزی کــه در مذاکــرات مســکو نقــش اصلــی 
را داشــت و افــراد مختلــف را در واقــع او بــه ایــن مذاکرات 
بــرد و حتــا گفتــه می شــود کــه هزینــۀ نشســت مســکو را 

از طریــق الکــوزی، تاجــر افغانــی تهیــه کــرده بــود، رهبــری 
ــت  ــرف در دس ــن ط ــه را در ای ــرات دوح ــم مذاک و تنظی
دارد. کــزری فهرســت 80 نفــر را بــرای رفتــن بــه مذاکــرات 
دوحــه تهیــه و ترتیــب کــرده کــه ممکــن اســت طالبــان از 
میــان ایــن فهرســت، شــماری از افــراد را بــرای مذاکــرات 

انتخــاب کننــد و تعــداد مذاکــره کننــده گان کاهــش یابــد.
 گفتــه می شــود کــه کــرزی در صــدد ایجــاد یــک حکومــت 
موقــت بــرای گــذر بــه صلــح بــه ریاســت حکمــت خلیــل 
مــورد  ایــن  در  امریکایی هــا  این کــه  اســت.  کــرزی 
ــی را  ــن حکومت ــان چنی ــا طالب ــد و آی ــی دارن ــه موقف چ
ــب  ــۀ جال ــت. نکت ــن اس ــوز ناروش ــه، هن ــا ن ــد ی می پذیرن
ــیه از  ــران و روس ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــت ک ــن اس ای
کــرزی حمایــت می کننــد و حتــا بــه برخــی ســران جبهــۀ 
مقاومــت پیشــیِن مخالــف طالبــان گفتــه انــد کــه خــود را 
ــم  ــق صدراعظ ــرزی از طری ــد. ک ــگ کنن ــرزی هماهن ــا ک ب
ــام داده اســت  ــز پی ــا نی ــه امریکایی ه ــکان او ب ــد و نزدی هن
ــا آن هــا همــکاری می کنــد و رابطــه  کــه در رونــد صلــح ب
و منافــع آینــدۀ امریــکا را در افغانســتان جــداً مدنظــر قــرار 

می دهــد.
طالبــان در درون مذاکــرات بــا امریکایی هــا، بیشــتر از 
می رســند.  نظــر  بــه  خشــنود  و  راضــی  امریکایی هــا 
ــا  ــه ب ــا چ ــه امریکایی ه ــت ک ــن اس ــان ای ــت طالب برداش
توافــق و چــه بــدون توافقــی کــه از ایــن مذاکــرات حاصــل 
ــر  ــۀ آن در ه ــد و نتیج ــرک می گوین ــتان را ت ــود، افغانس ش
دو حالــت، بازگشــت امــارت طالبــان بــه قــدرت اســت. آیــا 
ــد کــرد؟ هنــوز پاســخ روشــنی  امریکایی هــا چنیــن خواهن
ــران آن  ــدارد و برخــی تحلیل گ ــن پرســش وجــود ن ــه ای ب

را نامحتمــل می پندارنــد.
ــان در  ــت ضــد طالب ــۀ مقاوم ــا جبه ــۀ متحــد ســابق ی جبه
کجــای ایــن مذاکــرات و تحــوالت ناشــی از آن قــرار 
ــرح،  ــد ط ــتت و فاق ــدت متش ــه ش ــه ب ــن جبه ــد؟ ای دارن
برنامــه و اســتراتیژی اســت. بســیاری از چهره هــا و عناصــر 
ــرون،  ــت و چــه در بی ــان چــه در درون حاکمی مشــهور ش
بــه فکــر موقعیــت و منافــع شــخصی خــود هســتند. این هــا 
اکنــون بــه ســربازان پیــاده در تختــۀ شــطرنجی تبدیــل شــده 
ــد  ــی کــف می زنن ــرای اشــرف غن ــد کــه برخــی شــان ب ان
و برخــی هــم در رکاب کــرزی رفت وآمــد می کننــد. 
ــت از  ــی دوران مقاوم ــتان خارج ــان دوس ــا هم ــا حت این ه
ــه  ــد و ب ــود ندارن ــا خ ــز ب ــد را نی ــیه و هن ــا روس ــران ت ای
نظــر می رســد کــه ایــن کشــور ها دیگــر بــر آن هــا اعتمــاد 

نمی کننــد.
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پشت پـردۀ مذاکـرات قطـر
محمداکرام اندیشمند    

طرح جامع راه های...
ــی،  ــای مشــی مصالحــه مل ــن بخش ه ــا یکــی از مهمتری ام
ــن  ــد. در ای ــتان می گردی ــی افغانس ــایل داخل ــوط مس مرب
ــام  ــترده یی انج ــیار گس ــات بس ــوروی ها مطالع ــه ش زمین
ــا زمینــه  ــه چهــار ســال طــول کشــید ت دادنــد و نزدیــک ب
ــم  ــتان فراه ــوروی از افغانس ــپاهیان ش ــت س ــرای بازگش ب
ــان  ــت از زب ــار نخس ــه ب ــت ک ــادم اس ــوب ی ــد. خ گردی
ویکتــور پولینیچکــو، مشــاور ارشــد رییــس جمهــور 
کارمــل مســألۀ بازگشــت ســپاهیان شــوروی از افغانســتان را 
در اواخــر ســال 1985 شــنیدم کــه برایــم بســیار غیرمنتظــره 
و شــگفتی برانگیز بــود. بــه ایــن تفضیــل کــه روزی همــراه 
ــت  ــۀ دول ــاور کمیت ــن، سرمش ــر ژینژی ــر والدیمی ــا داکت ب
طبــع و نشــر بــرای بررســی وضعیــت مطبوعــات و مطابــع، 
ــود  ــا محم ــو ب ــم. پلینیچک ــی رفتی ــۀ مرکزی ــر کمیت ــه دفت ب
ــخن  ــی س ــدام موضوع ــد و روی ک ــته بودن ــی نشس بریال
ــن  ــر ژنیژی ــت. داکت ــی رف ــا بریال ــدن م ــا آم ــد. ب می کردن
ــی  ــن اندک ــد. م ــت کردن ــه صحب ــاز ب ــو آغ ــا پیلینیچک ب
ــای  ــه گفت وگوه ــت ب ــا دق ــا ب ــودم، ام ــته ب ــر نشس دورت
آن هــا گــوش مــی دادم. او در البــه الی ســخنان خــود بــاری 
ــا  ــد ب ــود را در پیون ــاعی خ ــه مس ــد هم ــا بای ــت: م گف
تصمیــم رهبــری حــزب و دولــت )منظــور شــوروی بــود( 
بــا بازگشــت ســپاهیان مــا از افغانســتان عیــار بســازیم. تــا 
آن دم هرگــز کســی از بازگشــت ســپاهیان شــوروی ســخن 
ــد  نمی گفــت. دیــری نگذشــت کــه کارمــل در همیــن پیون
ــه در  ــت ک ــام داش ــود را اع ــروف خ ــۀ مع ــای ده گان تزه
ــم و  آن، نشــانه هایی از دگردیســی اســتراتیژی حــزب حاک
تلویحــًا بازگشــت ســپاهیان شــوروی دیــده می شــد. پــس 
ــد و  ــی رونمــا گردی ــه تحول ــود ک ــاه ب ــد م از گذشــت چن
نجیــب بــه جــای کارمــل در رأس رهبــری حــزب و دولــت 

ــته شــد. افغانســتان گذاش
بــه هــر رو، کارشناســان روســی در آن هنــگام بیشــتر روی 
چنــد نکتــه تمرکــز داشــتند. یکــی این کــه دولــت افغانســتان 
ــر  ــوروی س ــپاهیان ش ــل س ــت کام ــس از بازگش ــد پ بتوان
پاهــای خــود بیســتد و اپوزیســیون مســلح، تــوان برانــدازی 
ــاختار  ــر، س ــد. دو دیگ ــته باش ــی نداش ــد نظام آن را در بُع
ــرای تقویــت  نظــام کارایــی داشــته باشــد. ایــن بــود کــه ب
ــه  ــاری ارای ــای سرش ــتان کمک ه ــلح افغانس ــای مس نیروه
ــد  ــد ص ــلح چن ــای مس ــه نیروه ــی ک ــه گونه ی ــد. ب گردی
فرونــد هواپیمــای بمب افگــن و شــکاری و ده فرونــد 
هلیکوپتــر و نیــروی زمینــی، چنــد هــزار زرهپــوش و 

زرهــدار و نیــز صد هــا فرونــد موشــک اســکاد و اوراگان و 
لونــاو گــراد داشــت. در نتیجــه، مجاهــدان نتوانســتند رژیــم 
نجیــب را براندازنــد. البتــه، باژگونــی رژیــم در آینــده دالیل 
ــد. ــا نمی گنج ــل آن در اینج ــر مفص ــه ذک ــری دارد ک دیگ

ــوردارای  ــه کش ــود ک ــی ب ــه گونه ی ــم ب ــام ه ــاختار نظ س
رییــس جمهــور بــا چهــار معــاون؛ و صدراعظــم بــا چهــار 
معــاون بــود. بــرای مدیریــت بهتــر اطــراف، کشــور بــه چند 
زون تقســیم شــده بــود. رییســان زون هــا را رییــس جمهــور 
ــد و دارای  ــر می گزی ــه ب ــود منطق ــنده گان خ ــع باش از جم
اختیــارات و صاحیت هــای فوق العــاده بــود. آنچــه مربــوط 
ــق طــرح شــوروی ها،  ــب طب ــردد، نجی ــدان می گ ــه مجاه ب
نیمــی از کرســی های دولتــی از جملــه وزارت دفــاع را 
ــا  ــال، مدت ه ــن ح ــرد. در ای ــینهاد ک ــدان پیش ــرای مجاه ب
کرســی وزیــر دفــاع را بــرای احمدشــاه مســعود خالــی نگــه 

داشــته بــود.
ــۀ شــایان ذکــر ایــن اســت کــه در طــرح آشــتی ملــی  نکت
ــت  ــد شــش والی ــه بای ــود ک شــوروی ها پیشــینهاد شــده ب
ــکا،  ــا، پکتی ــر، پکتی ــد کن ــا شــود. مانن ــدان ره ــرای مجاه ب
ــود  ــن ب ــوروی ها ای ــل ش ــل و ارزگان. دلی ــت، زاب خوس
ــر  ــاده بســیار دشــوار، پُ ــات دورافت ــن والی ــاع از ای ــه دف ک
ــوان  ــت ت ــون دول ــود. چ ــد ب ــه خواه ــر هزین ــات و پُ تلف
ــقوط  ــا زود، س ــر ی ــدارد، دی ــات را ن ــن والی ــداری ای نگه
خواهنــد کــرد و مجاهــدان گرفتــن هــر والیــت را همچــون 
پیــروزی جشــن خواهنــد گرفــت. پــس بهتــر اســت دولــت 
نیــروی خــود را بیهــوده بــه هــدر ندهــد. در ضمــن، چنیــن 
ــه  ــا آمــدن مجاهــدان از پاکســتان ب پنداشــته می شــد کــه ب
ــا اندازه یــی از اســارت و گروگانــی  ایــن والیــات، آن هــا ت
پاکســتان بیــرون خواهنــد شــد و مجــال تصمیم گیری هــای 

تــا جایــی مســتقل را پیــدا خواهنــد کــرد.
ــاد« در  ــتِر »خ ــی بیش ــۀ کار اوپراتیف ــر، زمین ــوی دیگ از س
میــان مجاهــدان فراهــم خواهــد شــد و در صــورت لــزوم، 
ــه برتــری هوایــی  ــا توجــه ب نیروهــای مســلح افغانســتان ب
و موشــکی، در ســرکوب آن هــا دســت بــاال پیــدا می کنــد. 
ــین  ــات غلزایی نش ــن والی ــت رفت ــه از دس ــب ک ــا نجی ام
ــاور  ــن ب ــه ای ــمرد، ب ــار می ش ــگ و ع ــود نن ــرای خ را ب
ــک  ــا ی ــت حت ــر نیس ــی حاض ــچ عنوان ــر هی ــه زی ــود ک ب
ــد  ــذار کن ــتان واگ ــه پاکس ــتون ها را ب ــاک پش ــب خ وج
ــت  ــر می پنداش ــد دیگ ــدۀ دیورن ــک معاه ــن کار را ی و ای
و تأکیــد می ورزیــد کــه تاریــخ پشــتون ها او را هرگــز 
ــن  ــی از بزرگتری ــن یک ــن، ای ــد م ــید. از دی ــد بخش نخواه
ــن  ــا ای ــرا او در فرجــام نه تنه ــود؛ زی ــب ب ــای نجی لغزش ه

ــر از  ِنظ ــه ُکل کشــور را از دســت داد. صرف  ــات، بلک والی
همــه موضوعــات، کودتــای تنــی و ســقوط خوســت و در 
ــب را  ــرات رژم نجی ــتون فق ــتم، س ــاوت دوس ــی آن، بغ پ
شکســت. کشــاکش های درون گروهــی میــان شــاخۀ کارمــل 
و شــاخۀ هــوادار نجیــب؛ کشــاکش های درون حزبــی میــان 
ــع  ــوروی و قط ــی ش ــم، فروپاش ــق و پرچ ــای خل جناح ه
ــادن  ــی برافت ــل اصل ــام، از دالی ــه نظ ــیه ب ــای روس کمک ه
از فرماندهــان  میــان، شــماری  ایــن  بــود. در  نجیــب 
مجاهــدان اکنــون افســوس می خورنــد کــه چــرا بــه دلیــل 
ــد  ــی را نپذیرفتن بی تجربه گــی سیاســی، طــرح مصالحــۀ مل
و کشــور را وارد گــود جنــگ فرسایشــی بی پایــان ســاختند.

ــی از  ــر یک ــال حاض ــت. در ح ــته گذش ــر رو، گذش ــه ه ب
دالیــل مهــم ناکامــی در رونــد صلــح، نبــود کانســپت جامــع 
ــی از صلــح  ــچ تعریــف مشــخص و معین صلــح اســت. هی
ــم روی  ــخصی ه ــل مش ــۀ عم ــت و برنام ــت نیس در دس
ــه رســیدن  دســت نیســت. از همیــن رو، کمتریــن امیــدی ب
ــر ســر  ــه ب ــن اســت ک ــح نیســت. دشــواری در ای ــه صل ب
ــۀ  ــه در جامع ــات در کشــور، ن ــح و ثب ــن صل راه هــای تأمی
بین المللــی، نــه در میــان کشــورهای منطقــه و نــه در میــان 
ــت  ــامل دول ــزاب ش ــازمان ها و اح ــا، س ــه گان، گروه ه نخب
ِنظــر وجــود نــدارد. بــرای مثــال،  هماهنگــی و وحدت 
ــیون  ــا اپوزیس ــه ب ــخصی از این ک ــف مش ــون تعری ــا کن ت
مســلح چــه برخــوردی صــورت بگیــرد و از چــه راه هایــی 
ــدارد.  ــد صلــح کشــید؟ وجــود ن ــه رون ــان را ب ــوان آن می ت
تــا کنــون رونــد صلــح از مجــاری گوناگــون بــه صــورت 
ــن رو،  ــت. از همی ــه اس ــش رفت ــده پی ــگ و پراکن ناهماهن

هیچ گونــه نتیجه یــی نــداده اســت.
ــش  ــرا پی ــح از دو مج ــث صل ــرزی بح ــای ک در دورۀ آق
بــرده می شــد. یکــی ارگ و دیگــری شــورای عالــی صلــح. 
ــه  ــود ک ــی ب ــار گروه های ــح در انحص ــی صل ــورای عال ش
خــود جنــگ طلــب و دســتِ کم یــک طــرف جنــگ 
ــه دســت شــورای امنیــت ملــی  ــد. در ارگ هــم کار ب بودن
ــاص  ــدای خ ــا روی آجن ــه تنهاوتنه ــود ک ــده ب ــپرده ش س
خــود کار می کــرد و هیــچ کار عملــی درســت بــرای 
صلــح نکــرد. اکنــون هــم در عیــن وضعیــت قــرار داریــم. 
ــد  ــًا تجری ــتان کام ــت افغانس ــه دول ــده ک ــن ش ــه ای نتیج
شــده و بــه حاشــیه رانــده شــده اســت. خطــر ایــن تجریــد 
ــده، از  ــد آم ــای پدی ــرا در خ ــت؛ زی ــزرگ اس ــیار ب بس
ــر،  ــوی دیگ ــی و از س ــکوک داخل ــای مش ــو گروه ه یک س
سیاســتمداران زرنــگ و مجــرب پاکســتانی بــه میــدان آمــده 

ــد. ان

اکنــون ســه گزینــه روی میــز وجــود دارد: یکــی روی کار 
ــد. دوم،  ــان کار می کنن ــا طالب ــر ب ــه در قط ــی ک ــدن تیم آم
تیــم آقــای اتمــر کــه در پشــت پرده رهبــری آن بــه دســت 
کــرزی اســت و ســوم، تــداوم کار تیــم کنونــی. تشــخیص 
بســیاری از کارشناســان و آگاهــان ایــن اســت کــه اگــر تیــم 
کنونــی بمانــد، بــه ســود کشــور اســت، امــا بــه شــرطی کــه 
یــک رشــته ابتــکارات را در دســت گیــرد و اصاحاتــی را 

بــه میــان بیــاورد.
ــال  ــه دو س ــک ب ــوروی ها نزدی ــب، ش ــر نجی در دورۀ داکت
کار کردنــد و طــرح بســیار جامــع و همه جانبه یــی را 
ــب  ــر نجی ــی، داکت ــه دالیل ــا ب ــه بن ــد ک ــینهاد کردن پیش
ــر  ــش دیگ ــک بخ ــا ی ــت، ام ــی از آن را پذیرف ــا بخش تنه
آن را نپذیرفــت. در نتیجــه، کار بــه باژگونــی دولــت و 
آغــاز جنگ هــای خونیــن داخلــی شــد و کشــور وارد 
ــروز  ــه ام ــا ب ــه پیامدهــای آن ت ــد ک گــود خطرناکــی گردی
ــد  ــی هــم درســت مانن ــه دارد. اوضــاع و احــوال کنون ادام
آن  لغزش هــای  نبایــد  اســت.  نجیــب  دورۀ  ســال های 
ــر و  ــر بزرگت ــار خط ــر آن، این ب ــردد. در غی ــرار گ دوره تک

وحشــتناک تر از گذشــته اســت.
ــتیابی  ــای دس ــرح راه ه ــودۀ ط ــم مس ــر رو، می کوش ــه ه ب
ــت  ــن اس ــا روش ــم، ام ــرح کن ــور را مط ــح در کش ــه صل ب
کــه ایــن مســوده و گام نخســت اســت و نیــاز بــه تدویــن و 
ارایــۀ یــک طــرح جامــع، مشــخص، تعریف شــده و توســعه 
و بهبــود آن می باشــد. یــک رشــته مســایل اســت در ســطح 
جهانــی کــه بیــرون از تــوان مــا می باشــد، امــا موضوعــات 
بســیاری اســت کــه در دســت خــود مــا اســت، امــا خــوب 
ــری  ــت بهره گی ــیال درس ــا از پتنس ــود ی ــت نمی ش مدیری

نمی شــود.
در ســطح منطقــه می شــود کارهایــی کــرد. امــا آنچــه بــرای 
مــا بســیار مهــم اســت، در داخــل کشــور اســت. همان گونــه 
ــد اول  ــه بای ــار الزم اســت ک ــک بیم ــداوی ی ــرای ت ــه ب ک
ــاری را  ــد و بیم ــام بده ــات الزم را انج ــر، معاین ــک داکت ی
درســت تشــخیص بدهــد؛ و ســپس نســخۀ خوبــی بنویســد 
ــد، مســألۀ دســتیابی  ــز کن و دارو هــای مــورد نظــر را تجوی
بــه صلــح در کشــور هــم عیــن چیــز اســت. یعنــی اول بایــد 
دیــد کــه مشــکل در چیســت؟ دالیــل، علــل و ریشــه های 
ــود؛  ــخیص ش ــد تش ــی اول بای ــت؟ یعن ــکل در کجاس مش
آنــگاه بایــد نســخه های مشــخصی بــرای مــوارد مشــخص 

نوشــته شــود و ســپس عملــی گــردد.
ادامه دارد...



حامد علمی
اول حمل 1397 - 21 مارچ 2018 

یـک انتحارکننـده بـه محل تجمـع تجلیـل کننده گان نـوروز در 
سـاحۀ کارتـه سـخی شـهر کابل یـورش بـرده و دسـتِ کم صد 

تـن را کشـته و زخمی سـاخت.
3 حمل 1397 - 23 مارچ 2018 

در اثـر انفجـار موتـر مملـو از مـواد منفجره در شـهر لشـکرگاه 
مرکـز والیـت هلمنـد، دسـتِ کم هشـتاد تـن کشـته و زخمـی 

. ند شد
7 حمل 1397 - 27 مارچ 2018 

زیـر  کشـور  بیست وسـه  نماینـده گان  اشـتراک  بـه  کنفرانسـی 
در  افغانسـتان«  بـرای  ازبکسـتان  بین المللـی  »نشسـت  عنـوان 

تاشـکند دایـر گردیـد.
12 حمل 1397 - اول اپریل 2018 

انتخابـات  کـه  کـرد  اعـام  افغانسـتان  انتخابـات  کمیسـیون 
پارلمانـی و شـوراهای ولسـوالی ها بـه تاریـخ 28 میـزان 1397 

می شـود. برگـزار 
13 حمل 1397 - 2 اپریل 2018 

در اثـر یـک حملـۀ هوایی بـر اجتماعـی از طالبان در ولسـوالی 
پنجـاه تـن کشـته و  دشـت ارچـی والیـت کنـدز، دسـتِ کم 

شـدند. زخمی 
23 حمل 1397 - 12 اپریل 2018 

افـراد گـروه طالبـان به ولسـوالی خواجـه عمری والیـت غزنی 
حملـه بـرده، ولسـوال و چهـل تـن دیگـر را کشـته و زخمـی 

. ختند سا
25 حمل 1397 - 14 اپریل 2018 

رونـد نام نویسـی رأی دهنـده گان بـرای اشـتراک در انتخابـات 
پارلمانـی و ریاسـت جمهـوری در سراسـر کشـور آغـاز شـد.

2 ثور 1397 - 22 اپریل 2018 
یـک مهاجـم انتحـاری بر مرکـز نام نویسـی انتخابـات در غرِب 
کابـل حملـه بـرده و دسـتِ کم دوصـد تـن را کشـته و زخمـی 

ساخت.
10 ثور 1397 - 30 اپریل 2018 

در اثـر انفجـار دو انتحـار کننـده در سـاحۀ شـش درک شـهر 
کابـل، بیـش از هفتـاد تـن کشـته و زخمـی شـدند.

10 ثور 1397 - 30 اپریل 2018 
یـک انتحـار کننـده خـود را در میـان گروهـی از ژورنالسـتان 
نُـه  و  سـاخت  منفجـر  کابـل  شـهر  در  مختلـف  رسـانه های 

خبرنـگار را کشـته و چهـار تـن دیگـر را زخمـی سـاخت.
10 ثور 1397 - 30 اپریل 2018 

مـردان مسـلح یـک خبرنـگار افغانسـتانی رادیوی بی بی سـی را 
در شـهر خوسـت کشتند.

13 ثور 1397 - 3 می 2018 
محمداشـرف غنـی، رییـس جمهوری اسـامی افغانسـتان روند 

توزیـع شناسـنامه های برقـی را در داخـل ارگ آغـاز کرد.
13 ثور 1397 - 3 می 2018 

وحـدت  حکومـت  اجرایـی  رییـس  عبـداهلل،  عبـداهلل  داکتـر 
ملـی و عده یـی از احـزاب سیاسـی افغانسـتان، رونـد توزیـع 

خواندنـد. غیرقانونـی  را  برقـی  شناسـنامه  های 
19 ثور 1397 - 9 می 2018 

مهاجمـان انتحـاری بـر حوزه هـای پولیس در شـهر نو و دشـت 
برچـی شـهر کابـل حملـه بـرده و بـا نیروهـای امنیتـی درگیـر 

. ند شد
23 ثور 1397 - 13 می 2018 

والیـت  جال آبـاد  شـهر  مسـتوفیت  بـر  انتحـاری  مهاجمـان 
ننگرهـار حملـه بـرده، دسـت ِکم پنجـاه تـن را کشـته و زخمی 

سـاختند.
14 جوزا 1397 - 4 جون 2018

صدهـا تـن از علمـای افغانسـتان در گردهم آیی در شـهر کابل، 
فتـوا صـادر کـرده و جنـگ در افغانسـتان را نـاروا و حمـات 

انتحـاری را حـرام خواندند.
14 جوزا 1397 - 4 جون 2018

یـک انتحـار کننـده بر جلسـۀ علمـای افغانسـتان در شـهر کابل 
یـورش برده و دسـتِ کم سـی تـن را کشـته و زخمی سـاخت.

17 جوزا 1397 -7 جون 2018
اسـامی  جمهـوری  رییـس  طـرف  از  یک جانبـه  آتش بـس 
افغانسـتان بـه خاطـر حرمـت روزهـای عیـد اعـان گردیـد.

19 جوزا 1397 - 9 جون 2018
طلبـان اعـان کردنـد که در سـه روز عید، آتش بـس را مراعات 

. می کنند
21 جوزا 1397 - 11 جون 2018

یـک انتحـار کننـده در میـان کارمنـدان وزارت احیا و انکشـاف 
دهـات افغانسـتان در جـادۀ داراالمـان شـهر کابل یـورش برده، 

دسـت ِکم پنجـاه تـن را کشـته و زخمی سـاخت.
26 جوزا 1397 - 16 جون 2018

انفجـاری در میـان گـروه طالبـان کـه بـا اسـتفاده از آتش بس با 
نیروهـای امنیتـی افغانسـتان در والیـت ننگرهـار یکجا مراسـم 
را تجلیـل می کردنـد، رخ داد کـه در اثـر آن، حـدود هشـتاد تن 

کشـته و زخمی شـدند.
10 سرطان 1397- اول جوالی 2018

افـرادی کـه در  میـان  انتحـاری در  فـرد  اثـر یـک حملـۀ  در 
شـهر جال آبـاد بـه خاطـر اسـتقبال رییـس جمهوری اسـامی 
افغانسـتان ایسـتاده بودند، دسـتِ کم چهـل تن به شـمول اهالی 

هنـدو و سـکهـ کشـته و زخمی شـدند.
19 سرطان 1397- 10 جوالی 2018

نشسـت علمـای جهـان اسـام زیـر عنوان »سـازش در اسـام، 
نقـش علمـا در صلـح و ثبـات افغانسـتان« به همکاری سـازمان 
در  افغانسـتان  صلـح  عالـی  شـورای  و  اسـامی  کشـورهای 

عربسـتان سـعودی برگـزار شـد.
20 سرطان 1397- 11 جوالی 2018

گروهـی از افـراد مسـلح بـه سـاختمان معـارف شـهر جال آباد 

حملـه کـرده و اضافه از بیسـت تن را کشـته و زخمی سـاختند.
20 سرطان 1397- 11 جوالی 2018

در اثـر شکسـتن دیوار حـوض طبیعی »پیشـکندا« در ولسـوالی 
پشـغور والیت پنجشـیر و سـرازیر شـدن سـیاب ها، شـش تن 
کشـته، پنجصـد خانه ویـران و ده ها جریب زمین زیر آب شـد.

24 سرطان 1397- 15 جوالی 2018
در اثـر حملـۀ یـک انتحـار کننـده در محوطـۀ وزارت احیـا و 
انکشـاف دهـات در شـهر کابـل، دسـتِ کم بیسـت تن کشـته و 

شـدند. زخمی 
اول اسد 1397- 23 جوالی 2018

جنـرال عبدالرشـید دوسـتم، معـاون رییـس جمهوری اسـامی 
افغانسـتان بعـد از چهـارده مـاه اقامـت در ترکیـه، به افغانسـتان 

. برگشت
اول اسد 1397- 23 جوالی 2018

در اثـر حملـۀ یـک فـرد انتحـاری بـر کاروان بدرقـه کننـده گان 
جنـرال عبدالرشـید دوسـتم در نزدیکـی میـدان هوایـی شـهر 

کابـل، دسـتِ کم هفتـاد تـن کشـته و زخمـی شـدند.
9 اسد 1397- 31 جوالی 2018

کمیسـیون مسـتقل انتخابات افغانسـتان تاریخ انتخابات ریاسـت 

جمهـوری و شـورا های والیتـی را 31حمـل 1398 اعان کرد.
12 اسد 1397 - 3 آگست 2018 

دو انتحـار کننـده بر مسـجد امـام زمان در شـهر گردیـز والیت 
پکتیـا حمله برده، اضافه از صد تن را کشـته و زخمی سـاختند.

19 اسد 1397 - 10 آگست 2018 
صدهـا تـن از جنگجویـان طالـب از اسـتقامت  های مختلـف به 

شـهر غزنـی یـورش بـرده بـا نیروهـای امنیتی درگیر شـدند.
24 اسد 1397 - 15 آگست 2018 

در اثـر یـک حملۀ انتحـاری در مرکز آموزشـی به نـام »موعود« 
در دشـت برچـِی شـهر کابـل، دسـتِ کم یک صدو هشـتاد تـن 

کشـته و زخمی شـدند.
30 اسد 1397 - 21 آگست 2018 

سـه انتحـار کننده با اسـتفاده از یک مهمانخانـه در نزدیکی ارگ 
ریاسـت جمهـوری، عـاوه بر آنجـا، وزارت دفـاع و ادارۀ امور 
را هنگامـی موشـک باران کردنـد کـه رییـس جمهـور و سـایر 

اراکیـن دولـت مصـروف ادای نماز عیـد بودند.
2 سنبله 1397 - 24 آگست 2018 

محمدحنیـف اتمـر مشـاور امنیت ملی افغانسـتان از سـمت اش 
داد. استعفا 

14 سنبله 1397 - 5 سپتامبر 2018 
طـی دو حملـۀ انتحـاری در یکـی از مراکـز آموزشـی در غرِب 
کابـل، حداقـل یکصدوبیسـت تـن بـه شـمول پنـج خبرنـگار 

کشـته و زخمـی شـدند.
20 سنبله 1397 - 11 سپتامبر 2018 

در اثـر حملـۀ  انتحـاری در ولسـوالی مومندرۀ والیـت ننگرهار، 
بیـش از دوصد و پنجـاه تـن کشـته و زخمی شـدند.

10 میزان 1397 - 2 اکتوبر 2018
در یـک حملـۀ انتحـاری بـر گردهم آیـی انتخاباتی در ولسـوالی 
کامـۀ والیـت ننگرهار، بیش از پنجاه تن کشـه و زخمی شـدند.

12 میزان 1397- 20 اکتبر 2018 
ایـاالت  نماینـده گان طالبـان و  میـان  نخسـتین دور مذاکـرات 
متحـدۀ امریـکا در شـهر دوحـه، پایتخـت کشـور قطـر برگـزار 

. شد

21 میزان 1397 - 13 اکتوبر 2018
ولسـوالی  در  انتخاباتـی  گردهم آیـی  در  انفجـار  یـک  اثـر  در 
رسـتاق والیـت تخـار، دسـتِ کم شـصت تـن کشـته و زخمـی 

. ند شد
25 میزان 1397 - 17 اکتوبر 2018

در اثـر یـک انفجـار در گردهم آیی انتخاباتی در شـهر لشـکرگاه 
والیـت هلمنـد، عبدالجبـار قهرمان، عضـو مجلـس نماینده گان 

همـراه بـا چهـار تن از همراهانش کشـته شـد.
26 میزان 1397 - 18 اکتوبر 2018

جنـرال عبدالـرازق، قومانـدان امنیـه والیـت قندهـار و یکـی از 
مشـهورترین چهره هـای ضدطالبـان در اثـر گلوله بـاری یکی از 

محافظـان والـی آن والیـت، جـان باخت.
28 میزان 1397 - 20 اکتوبر 2018

اسـتثنای  بـه  افغانسـتان  سراسـر  در  پارلمانـی  انتخابـات 
گردیـد. برگـزار  غزنـی  و  قندهـار  والیات هـای 

5 عقرب 1397 - 27 اکتوبر 2018
انتخابات پارلمانی در والیت قندهار برگزار شد.

8 عقرب 1397 - 31 اکتوبر 2018
یک هلیکوپتر نظامی در والیت فراه سقوط کرد.

10 عقرب 1397- اول نوامبر 2018
در اثـر یـک آتش سـوزی مهیـب در شـهر کابـل، بیـش از هزار 
دکان و گـدام وسـایل برقـی و تلیفون هـای همـراه، طعمـۀ آتش 

گردید.
18 عقرب 1397- 9 نوامبر 2018

اشـتراک  بـا  افغانسـتان  چندجانبـۀ  صلـح  گفت  وگوهـای 
نماینـده گان طالبـان و شـورای عالی صلح افغانسـتان در مسـکو 

برگـزار شـد.
21 عقرب 1397- 12 نوامبر 2018

یـک انتحـار کننـده در نزدیـک تجمع تظاهـر کننده گانـی که به 
خاطـر دادخواهـی حملـۀ طالبـان بـر ولسـوالی های جاغوری و 
مالسـتان والیـت غزنی در شـهر کابل جمع شـده بودنـد، حمله 

بـرده، حـدود سـی تن را کشـته و زخمی سـاخت.
25  عقرب 1397 - 16 نوامبر 2018 

دومیـن دور مذاکرات میـان نماینده گان طالبـان و ایاالت متحدۀ 
امریـکا در شـهر دوحه، پایتخت کشـور قطر برگزار شـد.

29 عقرب 1397- 20 نوامبر 2018
یـک انتحـار کننـده در محفلـی کـه بـه مناسـبت مولـود سـرور 
کائنـات )ص( در شـهر کابـل برگزار شـده بود، خـود را انفجار 

داده و حـدود دو صـد تـن را کشـته و زخمـی سـاخت.
30 عقرب 1397- 21 نوامبر 2018

بـه خاطـر کشـته شـده گان محفـل مولود سـرور کائنـات )ص( 
در شـهر کابـل، ماتم ملی در سراسـر کشـور از طـرف حکومت 

اعـان گردید.
8 قوس 1397- 29 نوامبر 2018

یـک گـروه انتحـار کننده بـر یک شـرکت خصوصـی امنیتی در 
شـرق شـهر کابـل حملـه بـرده و بعـد از ده سـاعت درگیـری، 

بیـش از چهـل تـن را کشـته و زخمی سـاختند.
9 قوس 1397 - 17 دسامبر سال 2018 

سـومین دور مذاکـرات میان نماینده گان طالبـان و ایاالت متحدۀ 
امریکا در شـهر ابوظبـی، امارات متحدۀ عربی برگزار شـد.

2 جدی1397- 23 دسامبر 2018
اسـداهلل خالـد و امـراهلل صالـح، به عنـوان وزیران دفـاع و داخلۀ 

حکومـت وحـدت ملی نامزد شـدند.
3 جدی 1397- 24 دسامبر 2018

در اثـر حملـه گروهـی از انتحـار کننـده گان بر معینیت شـهدا و 
معلولیـن وزارت کار و امـور اجتماعـی و وزارت فواید عامه در 
مکروریـان شـهر کابـل، بیش از صد تن کشـته و زخمی شـدند.

9 جدی 1397- 30 دسامبر 2018
براسـاس اعـان کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، زمـان انتخابات 

ریاسـت جمهـوری سـه مـاه دیگـر بـه تعویـق افتاد.
16 جدی 1397- 6 جنوری 2019

در اثـر ریـزش کوه در یکـی از معادن طا در والیت بدخشـان، 
حداقل شـصت تن کشـته و زخمی شـدند.

24 جدی 1397- 14 جنوری 2019
در اثـر انفجـار موتـر مملو از مواد منفجره در شـرق شـهر کابل، 

دسـتِ کم صد تن کشـته و زخمی شـدند.
27 جدی 1397 - 16 جنوری 2019

قصـر گلخانـۀ دفتـر کار رییـس جمهـوری در شـهر کابـل در 
گردیـد. خسـاره مند  شـدیداً  آتش سـوزی 

29 جدی 1397 - 19 جنوری 2019
چهارمیـن دور مذاکـرات میـان نماینـده گان طالبـان و ایـاالت 
متحـدۀ امریـکا در شـهر دوحـه، پایتخـت کشـور قطـر برگـزار 

. شد
30 جدی 1397 - 20 جنوری 2019

رونـد نام نویسـی نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهـوری به پایان 
رسید.

اول دلو 1397- 21 جنوری 2019
در اثـر حملـۀ گروهـی از مهاجمـان انتحاری به ریاسـت امنیت 
ملـی در والیـت میـدان وردک، بیش از صد تن کشـته و زخمی 

شدند.
17 دلو 1397- 6 فبروری 2019

و  سیاسـی  احـزاب  از  عده یـی  نماینـده گان  میـان  مذاکـرات 
شـخصیت های مطـرح کشـور بـا طالبـان در شـهر مسـکو دایـر 

گردیـد.
18 دلو 1397- 7 فبروری 2019

حکومـت افغانسـتان بـه خاطـر شـرکت اعضـای تحریـم  شـدۀ 
گـروه طالبـان در نشسـت مسـکو، به سـازمان ملل متحد رسـمًا 

کرد. شـکایت 
21 دلو 1397- 10 فبروری 2019

جایـزۀ  افغانسـتان  عامـۀ  صحـت  وزیـر  فیـروز،  فیروزالدیـن 
»بهتریـن وزیـر جهـان« را در هفتمیـن همایش جهانـی دولت ها 

در شـهر دوبـی بـه دسـت آورد.
23 دلو 1397- 12 فبروری 2019

و  برکنـار  افغانسـتان،  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  اعضـای 
شـدند. اعـان  ممنوع الخـروج 

23 دلو 1397- 12 فبروری 2019
حضـرت پروفیسـر صبغت اهلل مجـددی، رییس جمهور پیشـین 

افغانسـتان بـه عمر نودوسـه سـاله گی در کابل وفـات کرد.
24 دلو 1397- 13 فبروری 2019

پیکـر پروفیسـر صبغـت اهلل مجـددی، رییـس جمهـور پیشـین 
افغانسـتان بـا مراسـم ویـژه در کابـل بـه خـاک سـپرده شـد.

24 دلو 1397- 13 فبروری 2019
بـه خاطـر وفات پروفیسـر صبغـت اهلل مجددی، رییـس جمهور 
پیشـین افغانسـتان مراسـم عزای ملی در سراسـر کشـور برگزار 

گردید.
26 دلو 1397- 15 فبروری 2019

حکومـت افغانسـتان بـه خاطـر برنامـۀ سـفر اعضـای تحریـم  
شـدۀ گـروه طالبـان به پاکسـتان، رسـمًا به سـازمان ملـل متحد 

کرد. شـکایت 
5 حوت 1397- 24 فبروری 2019

حکومـت افغانسـتان مبنی بـر ایجـاد سـهولت سـفر نماینده گان 
طالبـان از پاکسـتان بـه قطـر بـه سـازمان ملل شـکایت کرد.

6 حوت 1397- 25 فبروری 2019
پنجمیـن دور مذاکرات میـان نماینده گان گـروه طالبان و ایاالت 

متحـدۀ امریکا در شـهر دوحۀ کشـور قطر برگزار شـد.
10 حوت 1397- اول مارچ 2019

هجـده تـن از نامزدان ریاسـت جمهوری بـرای گزینش اعضای 
جدیـد کمیسـیون های مسـتقل انتخابـات و شـکایات انتخاباتی 

افغانسـتان رأی دادند.
10 حوت 1397- اول مارچ 2019

یـگ گـروه از مهاجمیـن انتحـاری طالبان بـر پاسـگاه نیروهای 
ارتـش ملـی در والیـت هلمنـد حملـه بـرده، بعـد از شـانزده 
سـاعت درگیـری، حدود پنجاه تن را کشـته و زخمی سـاختند.

13 حوت 1397- 4 مارچ 2019
اعضـای جدیـد کمیسـیون های مسـتقل انتخابـات و کمیسـیون 
شـکایات انتخاباتـی طـی مراسـمی در ارگ ریاسـت جمهـور 

حلـف وفـاداری یـاد کردند.
15حوت 1397- 6 مارچ 2019

شـرکت  یـک  سـاختمان  بـر  انتحـاری  مهاجمـان  از  گروهـی 
خصوصـی در ولسـوالی بهسـود والیـت ننگرهـار حملـه کرده، 

حداقـل سـی تـن را کشـته و زخمـی سـاختند.
16حوت 1397- 7 مارچ 2019

چنـد راکـت و خمپـاره بـر محـل گردهم آیـی کـه بـه خاطـر 
عبدالعلـی  باختـن  جـان   سـالروز  بیسـت  وچهارمین  یادبـود 
مـزاری، رهبـر حـزب وحـدت اسـامی در غرب شـهر کابل به 
راه افتـاده بـود، فـرود آمـد و بیـش از صدو بیسـت تن را کشـته 

و زخمـی سـاخت.
29 حوت 1397 - 20 مارچ 2019

براسـاس اعـان کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، تاریـخ انتخابات 
بـه 6 میـزان 1398  ریاسـت جمهـوری و شـورا های والیتـی 

مطابـق 28 سـپتامبر 2019 بـه تعویـق افتـاد.
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صفحه 6

چرا صلح در کشور ما دست نیافتنی است؟ 
نبایــد دچــار ایــن توهــم شــویم کــه صلــح بــر دروازۀ مــا 
ــا  ــۀ م ــه وارد خان ــد گذشــت ک ــری نخواه ــد و دی می کوب
ــور  ــه کش ــی ک ــا وضعیت ــت. ب ــزی نیس ــن چی ــود. چنی ش
ــری  ــود بازنگ ــای خ ــر در رفتاه ــت، اگ ــه رو اس ــا روب م
نکنیــم، صــد ســال دیگــر هــم کــه بگــذرد، نه تنهــا صلــح 
فرمان فــر نخواهــد شــد، بلکــه دامنــۀ جنــگ و خون ریــزی 

پهن تــر، فراخ تــر و گســترده تر خواهــد شــد.
راســتش هــر چــه می کوشــم، کوچکتریــن نشــانه یی 
از صلــح نمی بینــم. بــه چنــد دلیــل: یکــی این کــه در 
ــود و  ــده نمی ش ــت دی ــر صداق ــای درگی ــع طرف ه مواض
هــر طــرف در اندیشــۀ گرفتــن ماهــی از آب خیــِت صلــح 

اســت. در چنیــن اوضــاِع عــدم اعتمــاد عمیــق، نمی شــود 
ــر  ــز ب ــس، همه چی ــه برعک ــت. بلک ــخن گف ــح س از صل

ــد. ــی می ده ــران گواه ــداوم بح ت
دو دیگــر، اصــًا کانســپت جامعــی در زمینــۀ صلــح 
ــم  ــت تصمی ــوروی وق ــف، ش ــم. در دورۀ گورباچ نداری
ــداف  ــود. اه ــرون ش ــتان بی ــا از افغانس ــت ت ــدی گرف ج
مشــخص و تعریــف شــده یی هــم داشــت کــه تقریبــًا بــه 
همــه دســت یافــت. در آن هنــگام طــرح جامــع، مشــخص 
ــی« در  ــۀ مل ــی مصالح ــام »مش ــه ن ــنی ب ــیار روش و بس
افغانســتان تدویــن شــده بــود. طــرح تــا جایــی بســیار بــه 
ــی پیــش رفــت. مراحــل نخســتین آن بســیار خــوب  خوب
ــه یــک رشــته  ــا ب ــاده شــدند، امــا در مراحــل نهایــی بن پی
دالیــِل دارای خاســتگاه خارجــی و داخلــی بــا ناکامــی رو 

ــع  ــرح جام ــو ط ــانی از همچ ــًا نش ــون اص ــد. اکن ــه ش ب
دیــده نمی شــود.

ــق  ــن و تطبی ــی ناظــر و شــاهد تدوی ــا جای چــون خــود ت
ــدازه  ــک ان ــد مســأله را ی ــازه بدهی ــودم، اج ــرح ب ــن ط ای
بیشــتر بــکاوم. در آن هنــگام در مســکو کار می کــردم. 
ــه از  ــتان ک ــایل افغانس ــزرگ مس ــان ب ــی از کارشناس یک
مســووالن تدویــن طــرح بــود، معتمدانــه از مــن خواســت 
تــا دیدگاه هایــم را در بــارۀ طــرح برایــش بــاز گویــم. ایــن 
ــه  ــًا مطالع ــاال عمیق ــت بســیار ب ــه دق ــه طــرح را ب ــود ک ب

کــردم.
»مشــی مصالحــۀ ملــی« تأمیــن صلــح و ثبــات را در 
ــی در  ــی و داخل ــی، منطقه ی ــراز جهان افغانســتان در ســه ت
نظــر داشــت. آنچــه مربــوط بــه بُعــد جهانــی و بین المللــی 

در  را  خــود  مســاعی  شــوروی ها  می گــردد،  قضیــه 
ــل و شــخص  ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــا ش ــی ب هماهنگ
دبیــرُکل انجــام می دادنــد. از ســوی دیگــر، در بــارۀ مســألۀ 
امریــکا و کشــورهای  بــا  افغانســتان، هماهنگی هایــی 
ــه اهــداف مطروحــه،  ــرای دســتیابی ب ــی داشــتند. ب اروپای
ــود  ــده ب ــه ش ــر گرفت ــو در نظ ــای ژن ــات گفت وگوه فارم
کــه در کار آن، در کنــار شــوروی و امریــکا، وزارت خارجۀ 
افغانســتان هــم مســتقیم شــرکت فعــال داشــت. درســت در 
همیــن ژنــو بــود کــه طــرح بازگشــت ســپاهیان شــوروی از 
افغانســتان مــورد تاییــد طرف هــا قــرار گرفــت و بــر ســر 

ــی مشــخص تفاهــم شــد. جــدول زمان
ــی  ــای امریکای ــت نیروه ــانه یی از بازگش ــچ نش ــون هی اکن
ــتور  ــو در دس ــد ژن ــی مانن ــورد و طرح ــم نمی خ ــه چش ب
ــا  ــا امریکایی ه ــود گوی ــه می ش ــد گفت ــت. هرچن کار نیس
ژنــو،  بــه جــای گفت وگوهــای  برونــد.  می خواهنــد 
پیــش  قطــر  در  ســردرگمی  و  موهــوم  چانه زنی هــای 
ــار  ــت افغانســتان عمــًا کن ــه در آن، دول ــرده می شــود ک ب
ــر ســر  ــی ب ــه ک ــدارد ک گذاشــته شــده اســت و اطــاع ن
چــه مذاکــره می کننــد؟ تــازه خــروج امریکایی هــا در 
ــد  ــت، می توان ــز و یک دس ــلح مجه ــای مس ــود نیروه نب

ــد. ــار از کار برآی ــیار فاجعه ب ــور بس ــرای کش ب
در بُعــد منطقه یــی، شــوروی ها، گفت وگوهــای بســیار 
منظــم و جدی یــی را بــا کشــورهای ذیدخــل منطقــه 
ــد.  ــش می بردن ــن پی ــران و چی ــد، ای ــتان، هن ــد پاکس مانن
بــرای مثــال، بــرای مجــاب ســاختن پاکســتان در توافقــات 
ــاس آن،  ــه براس ــود ک ــده ب ــده ش ــندی گنجانی ــو، س ژن
افغانســتان مــرز دیورنــد را همچــون مــرز بین المللــی 
ــد.  ــا کن ــد و امض ــمیت بشناس ــه رس ــور ب ــان دو کش می
ــت]  ــۀ وق ــر خارج ــب و وکیل[وزی ــاز نجی ــد در آغ هرچن
ــا  ــد؛ ام ــا کنن ــند امض ــن س ــر ای ــدند، زی ــر نمی ش حاض
ــب  ــر نجی ســرانجام شــخص گرباچــف در تاشــکنت داکت
را ناگزیــر بــه پذیــرش ایــن امــر کــرد و نجیــب تیلفونــی 
بــه داکتــر وکیــل دســتور داد تــا زیــر همــه اســناد توافقــات 

ــد. ــو امضــا کن ژن

مسـووالن در معاونـت سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان 
)یونامـا( یافته هـای ابتدایـی شـان در مورد تلفـات ملکی در 

حملـه هوایـی کنـدز را منتشـر کردند.
ایـن نهـاد دیـروز دوشـنبه، 5 حمـل بـا نشـر خبرنامه یـی 
مدعی شـده اسـت کـه بر اسـاس یافته هـای آنـان، در حمله 
هوایـی نیروهـای بین المللـی در کنـدز، 13 فـرد ملکـی بـه 
شـمول کـودکان و زنـان کشـته و سـه نفـر دیگـر زخمـی 

شـده اند.
یونامـا در خبرنامـۀ شـان همچنان خواهـان پرداخت غرامت 
بـه قربانیـان ملکـی حمـات کندز شـده اسـت. در بخشـی 
از خبرنامـۀ یونامـا در افغانسـتان آمـده اسـت: »مأموریت ما 
نگرانـی جـدی خویـش را در رابطـه بـه یافته هـای ابتدایـی 
کـه نشـان می دهـد 10 تـن از کشـته شـده ها اطفـال بودند، 
ابـراز مـی دارد. آن هـا جـز از خانواده هایی بودند که توسـط 

جنگ هـا از مناطـق دیگـر کشـور بیجا شـده بودند«.
یونامـا گفتـه اسـت: کار در مـورد مشـخص کـردن تمامـی 
تلفـات ملکـی در نتیجـه عملیات هـای نظامـی کـه همزمان 
بـا عملیـات هوایی صـورت گرفتـه اسـت، ادامـه دارد. این 
واقعـه در همسـایه گی تلوکـه نزدیـک بـه شـهر کنـدز در 
جریـان عملیـات کـه توسـط نیروهـای طرفـدار دولـت در 
برابـر طالبـان در ایـن سـاحه ادامـه داشـت، صـورت گرفته 

ست. ا
در خبرنامـه آمـده اسـت کـه یونامـا از مسـووالن ذیربـط و 
جناح هـای دخیـل در حمـات هوایـی خواسـته اسـت تـا 
تحقیقـات خـود را در رابطـه بـه ایـن واقعـه آغـاز کننـد و 

اقدامـات فـوری را بـه منظـور حفاظـت افـراد ملکـی اتخاذ 
کننـد. در اعامیـۀ معاونت سـازمان ملل در افغانسـتان گفته 
شـده اسـت کـه از طرفیـن تقاضـا شـده اسـت تـا نتایـج 
یافته هـای خویـش را نشـر و غرامـت الزم را بـرای قربانیان 

کنند. فراهـم 
بـه نقـل از خبرنامـۀ یونامـا: »در گـزارش سـاالنۀ حفاظـت 
از افـراد ملکـی سـال 2018، کـه در مـاه فبـروری 2019 
منتشـر شـد، یونامـا گـزارش داده اسـت که در سـال 2018 
در مقایسـه بـه سـال 2017 در تلفـات افـراد ملکـی از اثـر 
عملیـات هوایـی و عملیـات جسـت وجو، افزایـش شـدید 
بـه عمـل آمـده اسـت. در ایـن گزارش اشـاره شـده اسـت 
کـه عملیـات عملیات هـای هوایـی توسـط نیروهـای نظامی 
کـه  جسـت وجو  عملیات هـای  همچنیـن  و  بین المللـی 
توسـط نیروهـای امنیتـی ملـی افغانسـتان گروه های مسـلح 
طرفـدار حکومـت انجـام شـده اسـت، 24 درصـد افزایـش 
در تلفـات افـراد ملکـی توسـط نیروهای طرفـدار حکومت 
انجـام شـده اسـت. یوناما نگرانی خـاص خـود را در رابطه 
بـه تلفـات اطفـال از سـبب حمـات هوایـی کـه از سـال 
2014 بدین سـو در حـال افزایـش اسـت، ابـراز مـی دارد«.

در اعامیـه همچنـان آمـده اسـت: »یونامـا تمـام طرف های 
منازعـه را بـه حمایـت از تعهـدات شـان براسـاس حقـوق 
بین المللـی بشردوسـتانه جهـت محافظـت از افـراد ملکـی، 
از جملـه تعهـد آن هـا به انجـام همه اقدامـات احتیاطی الزم 
بـرای جلوگیـری از کشـته یـا زخمـی شـدن افـراد ملکـی، 

فرامی خوانـد.«

گفتنی اسـت کـه حمله هوایـی نیروهـای مأموریت حمایت 
قاطـع بامـداد روز شـنبه، سـوم حمـل در منطقـۀ تلوکـه از 
مربوطـات شـهر کنـدز انجـام شـده اسـت. ایـن حملـه بـه 
هـدف حمایـت از نیروهـای امنیتـی افغانسـتان در نبـرد بـا 
گـروه طالبـان صـورت گرفتـه اسـت. وزارت دفـاع ملی نیز 
گفتـه اسـت کـه هیأتـی را بـرای بررسـی ایـن قضیـه به آن 

والیت فرسـتاده اسـت.
در عیـن حـال، سـازمان ملـل متحـد در پنجـم حوت سـال 
گذشـته در گزارشـی اعـام کرد کـه تلفات افـراد ملکی در 
افغانسـتان افزایـش یافتـه اسـت. براسـاس گزارش سـازمان 

ملـل متحـد، در سـال 2018 میـادی، 3 هـزار و 804 نفر به 
شـمول 927 کـودک در جریـان خشـونت های مسـلحانه در 

افغانسـتان کشته شـده اند.
سـازمان ملل متحد گزارش داد که در سـال 2018، 7 هزار و 
189 نفـر دیگر در افغانسـتان زخم برداشـته انـد. به گزارش 
ایـن سـازمان، ایـن رقم نشـان دهندۀ افزایـش 5 درصدی در 
تلفات غیرنظامیان نسـبت به سـال 2017 میادی اسـت. در 
سـال 2017 میـادی در جریان خشـونت ها 3 هـزار و 440 

نفـر کشـته و 7 هـزار و 19 نفـر دیگر زخمی شـده بودند.
  

طـرح جامـع راه های دستیابـی به صلـح در افغـانستان

یوناما برای قربانیان ملکی کندز خواهان غرامت است

بخش نخستعزیز آریانفر


