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                                                      جنگ چیزی  کم صد ساله                  
A Little  Hundred Years’ War                                                                        

یه غرب در افغانستان  دشوار به نظر  هرگونه توافق صلح بین طالبان ودولت تحت حما

. ند بت باقی بما می آید که برای همیش ثا

 

                                                                                  نمایی یکی از محالت واقع در والیت نورستان افغانستان                   

انجام در   درحال  ن یکی از طوالنی ترین جنگ های یا پاآنچه که اکنون به نظر میرسد 

ن  کنا سا(  Kashtozi)وکشتوزی( Kamdeshi)مد یشی یل کا ختم جنگ بین قبا ،جهان 

نورستان یکی از والیت های دورافتاده وفراموش شده ای افغانستان می باشد که در هفته 

                                                                                             . ای گذشته به تنش زدایی موافقت کردند

داشت   (0981) وریشه   در سا ل   پیشینه تاریخیختالف وخصومت بین این دوقبیله  ا  

قبالً نورستا ن ) برگردانیده شد ند یعنی آنزما نیکه نورستا نی ها به اجبارو زور به اسالم 

ن روزها  وازهما( زند گی درسرزمین کفار بود ن زمان به کافرستان یاد میشد  یعنی تا آ

عنی جنگ های کوچک با تیروکمان وپرتاب نیزه توسط سران دولت و این جنگ ونزاع ی

نفر  ( 22222)حدود  با جمیعتی در نگداشته میشد ، این دوقبیله  مشتی از مهاجمین گرم 

قرن  جنگ   یک  همین ودرطول   داده اند ادامه  طی چندین نسل  بینهم به این جنگ ها 



پیشرفته   ل ستعماز اواسرقت مواشی یکدیگرت مسلحانه تا وخصومت از بکار برد حمال

ترین وسایل مدرن تخنیکی نظامی ، مین گذاری  در زمین ها وراهها  وپرتاب بمب های 

                                 .. گرم نگهداشته اند وخشونت را بینهم  دستی  دریغ نورزیده اند وبستر جنگ 

وخصومت به ارتباط تصرف زمین ها و  تهیه آب ویا ادامه این نزاع  اکثر این جنگ ها   

کشتوزی ها  بمراتب قبیله بزرګ   به قبیله یشی ها نسبت مد کابرای منطقه کامدیش بوده 

ش  با زور وجبر اقلیت کشتوزی ها را ازمحل بودوبا(  ۰۲۹۱)بوده  واین قبیله  درسال 

مانیکه مردم ا  از همان زبا این دلیل که کشتوزی ه هم   شان بی جا وآواره ساختند  وآن

وبدهکار اند   مقروض ها یشی  کامد  ازقبیله  شده بودند  برګردانیده به اسالم   نورستان

که   ومیګویند ندارند پیشی ها را بی بنیاد و جعل می  مد درحالیکه کشتوزی ها ادعای کا

ومستند بدست ندارند بلکه صرف تاریخی یشی ها برای اثبات همچو مدعا کدام سند  مد کا

                                                                      .میان تهی است ادعای یک 

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی  حکومت مجاهیدین و دولت طالبان به رهبری      

ین دوقبیله  متخا صم  مال محمد عمر  تالش های چندی بخا طر تامین صلح  وآشتی بین ا

.                                                              ولی نتوانستند  صلح وآشتی را بین این دوقبیله فراهم سازند بخرچ دادند 

سران این دوقبیله متخاصم  موافقه نمودند تا بینهم  دوباره به مذاکره (  0222)درسال     

محصور ومصون   هردو قبیله  دریک محلجداگانه ای  هییات های  وگفتگو بپردازند  بناً 

این  مذاکره  بیدون  کدام  دستاورد  وبا حضورداشت گارد امنیتی به مذاکره پرداختند ولی 

در اثر تالش مجمع سازمان ( 0202)درماه اکتوبرسال . سریعاً  به شکست مواجهه گردید

درجنگ وستیز  ای  ذاکرات  بین این دو قبیله ملل متحد  تسهیالتی  برای اغاز دورجدید م

که باالی زانوی   بسته ومستقل نی غیر وا نجگری یک افغان روحا فراهم گردید  وبا میا

قراءت آیه های   راست خود قران مجید راگذاشته بود ودرخطاب به سران این دوقبیله به

از اختالفات   وادار ساخت که این دوقبیله را میخواند  قران مبنی بر تامین صلح وآشتی 

                                                                      .بینهم  روگردان شوند وبینهم صلح وآشتی نمایند

بعداً   ت چندی به تعویق افتادولی  این مذاکرات به نسبت حلول فصل سرد زمستان مد      

ند  سران وموسفیدان  هردو قبیله گردهم آمدنفراز(  72)شته جمعاً  یعنی فقط  هفته ای گذ

ند  توافق رسید  به  پیهم  مذاکره و بحث   ب مذاکره را ازسر کشود ند بعد ازسه روزوبا

 نمودند  وصلح  آشتی  بینهم و شتند را کنار گذا شمنی های ذات البینی دیرینه ای شان ود

ویاکاشته شده  بعه شده  د که مین های تامذاکره به این توافق نیز رسیدن همچنان درهنگام

یگر به کاشتن   را از اراضی شان  بردارند و من بعد هیچ یکی از طرفین دراراضی یکد

،  مبتنی به این اصل که با بکار برد ویا انفجار بمب های  ساخت مین ها مبادرت نورزند

خود را ازدست  وطنی خودشان درین سالهای اخیر  بیشتر از صد نفر جان های  شرین  

که اکثر قربانیان   زخم برداشتند  دادند وبه تعداد دوصد نفر دیگر از اهالی بیگناه طرفین



از توافق صلح فضای   یعنی بعد اکنون   تشکیل میداد ولی  زنان واطفال  ومجروحین را

برای ها  میخواهند   یشی که کامد  رسیده   به جای دوقبیله  بین این  دوستی  هماهنگی و

« 01»دربند خا نه وحویلی اعمار نمایند ،  چونکه در طول  ( 222)درحدود  کاشتوزیها

سال اخیرگذشته  اکثر خانه های مربوط قبیله کاشتوزی ها توسط افراد  قبیله کامدیشی ها 

                  .                                                                      منهدم وازبین رفته بود 

از دولت مرکزی  بخواهند  مطلب مشوق دیگر اینکه  هردو قبیله فیصله بعمل آوردند که   

وخدماتی ، تاسیس واعمار مراکز صحی شان در فراهم اوری تسهیالت اجتماعی تا برای 

ت  مساعد مین های کاشته شده  برداشتن   درازبین ومکا تب وتامین امنیت و مصونیت و

، بیمورد نخواهد  بود تا  دراینجا  از یک مطلب مهم تذ کر بعمل نیاوریم وآن اینکه نماید 

قوتهای   ویا  دولت مرکزی  که درتحت نفوذ این قبایل درطول تاریخ هرگز نخواسته اند 

مرکزی   دولت  میخواهند  آنها   ست که بار ا  مهاجم وبیگا نه قرار گیرند بلکه این اولین

                                                                       .مل اورد وبه رفع مشکالت  شان بپردازدازآنها وارسی بع

میرسد که روند این انکشافات بعدی میان قبایل مذکور دریک بخشی خاص چنین به نظر  

که نمودند  طالبان سهوه   رانده نشد  یعنی ازطرف طالبان به عقب  بصورت غیرعمدی 

یت وادامه   ازموجود  لبان طا  چونکه  ت بعدی را نګرفتند فا نکشا ند این اچرا جلو  رو

ست  منافع قابل مالحظه ای را بد ،اختالفات  بین این قبایل با استخدام افراد هردو طرف

نهفته بوده    طالبان ند یا به عباره دیګر  در ادامه اختالفات  این دوقبیله  منافع  می آورد

امر  یک   درواقیعت دوقبیله ای متخاصم  بین اینمنازعه  ات موردحرا مناطق ویا سازی

پاکستان  با  استفاده از  معبر ویا دهلیزی  برای طالبان بوده  که آنها  به آسانی وسهولت 

مطلب    ند اد ازین معبر ویا راهرو  حمالت  پارتیزانی خودرا بداخل افغانستان  انجام مید

بااهمیت دیگراینکه هردوقبیله برای اولین بارقول دادند که راهای عبور ومرور ومخفیگاه 

                                                                              .اطق ومحالت خودشناسایی نمایند نهای طالبان را  در م

وز روی طرح جزیات پالن آتش بس مصروف هردوطرف ازاین قبایل تا هننمایندګان      

کار اند وبعداً درنظر دارند که این پالن وطرح  تکمیل شده را به  حکومت بعدی درکابل 

که بعد از انتخابات ریاست جمهوری برنامه ریزی شده چهاردهم جون تشکیل خواهد شد 

ظور تا مین پیشکش نمایند   چونکه آنها کمک ومساعدت کابل را  درتحقق این طرح  بمن

.                                                                                       صلح وثبات بینهم مثمر می پندارند 

درخطاب  «Nicholas  Haysom»سازمان ملل متحد درکابل  اقای معاون نمایندگی      

یا جرګه فبیله وی   متخاصم و ه وګردهمای  سران دوقبیل به اشتراک کنند ګان این مجمع 

مبنی براینکه ازخصومت ودشمنی های دیرینه ای شان صرف نظر نموده وآنرا طی یک 

اعالمیه به سمع عموم مردم رسانیدند شاد باش کفته می افزاید که خصومت هاودشمنی ها  

 س بدین مالحظه توجه شماراپکه دربین شما وجود داشت زاده تحریکات خود شما بوده  



                                                 .  در زدودن اختالفت وخصومات ها ازاین هم بیشتر وبیشتر معطوف میدارم 

قبالً مشاور ارشد  حقوقی  نلسن ماندیال  دردوران ریاست ( Mr. Haysom)اقای           

آشتی  دوقبلیه   مذکور جمهوری درافریقای جنوبی  به ارتباط نتایج ودستاورد این جرگه  

چنین اظهار نظر نمود وآن اینکه  پیامدهای این جرگه  نه تنها که  باعث  بهبودی  حیات 

بگونه یک نمونه  روزمره  مردمان هرو قبیله خواهد شد بلکه برای تمام مردم افغانستان 

معطوف  را بدان   توجه مردم از آشتی وصلح خواهد بود وچنان نمونه از صلح که خود 

             . رممکن نیستغی خواهد ساخت که اوردن صلح درصورتیکه اراده وتصمیم قاطع باشد 

          با تقد یم درودها                                                                             

                                                                                                                                                 

 

 

 

                                   


