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By Khalil Nouri and Michael Hughes 

  داکتر کبير زاده: برگردان از

 ٢٠١٢ اگست ٢١

  

  ھا فراگير بودن افغانضرورت

  در ساختار ھای کليدی افغانستان
 

، ٢٠١۴ در افغانستان بعد از خروج نيرو ھای پيمان اتالنتيک شمالی يا ناتو در سال ئیی فرقه دورنمای خشونت ھا

به ويژه با توجه به عمق و شدت شکاف ميان پشتون ھا و گروه ھای اقليت تاجک، ساکن در شمال افغانستان، به 

  . عمل انجام يافتۀ می ماند

ه پاکستان و اياالت متحده به منظور و نيت پيگيری اھداف گستردۀ که اطمينان حاصل کنيد، بايد گفته شود ک برای اين

که خود افغانھا  عالوه، مگر اينه ب.  خود، شعله ھا را در داخل افغانستان، دامن زده اندئیستراتيژيک جغرافيا

 - شد، تمام راه ھا بتوانند به کدام راه حل سياسی داخلی دست يابند، ولو که مداخلۀ داخلی وجود داشته باشد يا نداشته با

 .آنھا را به سوی جنگ داخلی سوق و ھدايت می کند

در اين جنگ تاجک ھا، . برای تمام اھداف عملی، افغانھا در بين يک جنگ به نفع امريکا و پاکستان گير مانده اند .١

و به درجۀ اول ازبک ھا و ھزاره ھای افغان،عليه طالبان، که نيرو ھای گستردۀ اعزامی پاکستان را تشکيل داده 

 .پشتون ھای مناطق جنوب و شرق افغانستان را تشکيل می دھند، توسط اياالت متحده حمايت و پشتيبانی می شوند

 است که پاکستان در زمان جنگ سرد از پاليسی یبھره برداری از رقابت ھای موجود در داخل افغانستان، ميراث

اما پاکستانی ھا با تقسيم و ايجاد . است، به ارث برده است" ح کردنانقسام و غلبه و فت"مستعمراتی انگليس که ھمانا 

 پشتون ھا را از بين ئی، آنان تالش ورزيدند تا تار و پود فرھنگ قبيله کردندشگاف ھای عادی و معمولی بسنده ن

 .را با يک نوع افراطی گری اسالم تعويض کنند برده و آن

يان و تنبه و دسته دسته ساختن پشتون ھا عليه اقليت ھای شمال با فراھم آوری پناھگاه ھای امن برای شورش

اين . را زير انگشت شست خود حفظ کند افغانستان، اسالم آباد قادر شد تا چشمان خود را از کابل بر نداشته و آن
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انه با پيشبرده شده توسط پاکستان است که در رقابت نا اطمين" عمق ستراتيژيک"روال بخشی از اصول گمراه کنندۀ 

 .ھند انجام می دھد

 بر ٩/١١اياالت متحده به نوبۀ خود، با حمايت نيرو ھای متحد شمال در جريان سرنگونی طالبان بعد از حمالت 

از سوی ديگر ناتو نيز در مرحلۀ اول يک اردوی غير پشتون را جھت جلوگيری . آنکشور، تنش ھا را شدت بخشيد

در عين زمان، در ميان اين بن بست نظامی، .  تشکيل داد٢٠١۴عد از سال و ممانعت از تصرف کابل توسط طالبان ب

سی آی ای يا ادارۀ استخباراتی امريکا، به مبارزه و عمليات ضد دھشت افگنی خود عليه عناصر مظنون ضد غربی 

  .در درون قبايل پشتون، ادامه می دھد

 و قومی ئیسال به اينسو از رقابت ھای قبيله افغانستان يک اجتماع قھرمان بوده و در فاصلۀ زمانی يک ھزار 

توصيف " یاھرج و مرج تنظيم شده "با اينحال می توان افغانستان را به شکلی از کشور . شديدی برخوردار است

که با دخالت " ھمزيستی مسالمت آميز" سال ۴٠مخصوصاً در . کرد که توسط يک پادشاه  متحد نگھداشته شده بود

  . به پايان رسيد١٩٧٠ در سال ھای ابر قدرت ھای منطقه

 پيدايش ودر حقيقت از بد. را به عنوان يک تضاد نژادی به توصيف گرفت اما حتی ھمان زمان ھم نمی شد آن

 قومی، مذھبی و فرھنگی را تجربه ئیافغانستان در اوسط قرن ھژدھم ميالدی، اين کشور تاريخ طويل کثرت گرا

 ئیده و اتحاد جماھير شوروی وقت از اين کشور به بھره برداری مقاصد جغرافياکه اياالت متح کرده است، تا زمانی

 سال اخير يا بيشتر از ٣٠که طی   آنچنانی–گاھی شاھد رقابت ھای نژادی  افغانستان ھيچ. سياسی خود آغاز کردند

 .آن در اين کشور به چشم می خورد، نبوده است

ر ھر آنزمانی که با حمالت و تھديدات خارجی مواجه شده اند، با ھم از صده ھا به اينسو، اقوام و قبايل اين کشو

اما به خاطر چند پارچگی اجتماعی، از بين رفتن اساسات وعدم موجوديت رھبر قابل . پارچه شده اند متحد و يک

 احترام ملی، افغانستان در حال حاضر با عدم موضع گيری مشترکی رو به رو است که می توانست اين کشور را

  .متحد سازد

از اين نتيجه گيری کرده می توانيم که روابط بين القومی چنان از بين رفته و خورد شده است که باعث ضعف شديد 

اين امر سبب شده تا افغانستان نتواند بعد از خروج نيرو ھای خارجی از آن کشور، در برابر . افغانستان شده است

 .کشور ھای مانند پاکستان، از خود دفاع کند

 گاھی به دست نمی آيد مگر اين اين مشروعيت ھيچ. آسيب پذيری افغانستان، ناشی از فقدان مشروعيت سياسی است

احزاب سياسی متشکل از چندين قوم و فرقه اصالً . که ميان اقوام و فرقه ھای مختلف افغانستان اتحاد ايجاد شود

  .صی برای افغان ھا، يک پديدۀ ناکام بوده استوجود نداشته و اين احزاب به خاطر عدم موجويت راھکار مشخ

از اينرو زمان برای اتحاد قومی، . در ميان افغان ھا يک نوع احساس دشمنی مشترکی عليه پاکستان وجود دارد

 ئیفرا رسيده است که می تواند ساختار از ھم پاشيدۀ قبيله " بيداری پشتون ھا"نيروی متوازن امنيتی و يک 

 . کرده و عمليات ضد پشتون ھا را به جھت معکوس آن رجعت دھندءره احياافغانستان را دوبا

اعضای برجستۀ جامعۀ مدنی از ھر دو جانب شکاف ھای قومی، در اين اواخر قدم پيش نھاده و خواھان اتحاد و  .٢

  .پارچگی شده اند يک

چشم ھای خود را به سوی در ھای آنان . بدبختانه، اين تقاضا ھا و حرکت ھا از جانب ائتالف نظر انداز شده است

خروجی دوخته و به سر پا نگھداشتن رژيم فاسد کرزی و جنگ ساالران محلی که منافع خود را در حفظ شرايط و 

  . اوضاع موجود می بينند، ادامه می دھند
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م قدرت را نيازی به تذکر وجود ندارد چرا طوری معلوم می شود که اياالت متحده می خواھد تا يک توافقنامۀ تقسي

 .يک اتحاد نامقدسی که تنھا می تواند اوضاع و شرايط را بدتر سازد. ميان حکومت افغانستان و طالبان عملی سازد

ساوات و مشارکت سياسی بوده ، برابری و مئیاکثر افغان ھا از مدت زمان طوالنی به اين طرف خواھان کثرت گرا

و می خواھند اولين گام را در راستای درک اين نظريه بردارند که اولين حزب سياسی فراگير افغانھا را در اين 

  . کشور اساس گذاری کنند

اين کشور بايد برای تمام .  می باشدبرخوردار" انتخاب برندگان"اياالت متحده از تاريخچۀ وحشتناک در تالش برای 

غانھا از اقوام مختلف ساکن در آن کشور جايگاه کافی فراھم سازد تا شرايط برای ھمچو جنبش فراگيری مساعد اف

 . را در قبال داشته باشده ایشود که بتواند ثمر و نتيج

يک نوع فرھنگ ترديد و پيدايش موجب است جنگ ھای پی در پی که طی سه دھۀ اخير در افغانستان دوام داشته 

ی که در حال حاضر به خاطر ترسی که آنان را برداشته است، فلج ئافغان ھا. ميان افغان ھا شده استدو دلی در 

يک جنبش پر جنب و جوش فراگير افغان می تواند ھمبستگی ملی را ايجاد و . شده و صدای آنان خاموش گشته است

ۀ داخلی را تقويت کرده و راه را برای پرورش داده، اکثريت ھای خاموش در افغانستان را نيرو بخشيده، عزم و اراد

  .ايجاد يک کشور ملی مشروع ھموار سازد

  

  :مترجم

 و قبيله ئیبا احترام به نظريات و مفکوره ھای نويسندۀ اين مطلب، بايد گفت که از نگاشته ھای شان نوعی مليت گرا

  . به مشام می خوردئیگرا

 مفکورۀ انتقادی که  به ھمانکه  فعلی افغانستان نگاشته اند يا ايننمی دانم که آيا اين نوشته ھا را با ديدن از اوضاع

  .ساير منتقدين از شيوۀ حکومت داری افغانستان دارند، به تحليل اوضاع پرداخته اند

آلوده با فساد و اداره ای دست نشنده و مزدور و به ھمان علت جای شکی نيست حکومت به رھبری حامد کرزی 

افغان  اعم از داخل اما در اين فساد تمامی اقوام، نھاد ھا، اشخاص و شخصيت ھای .  ھای کلی استئینارسا

  . که فعالً در افغانستان حضور دارند، شامل می باشندیئ ھا خارجیافغانستان و ھم آمده از خارج افغانستان و

 معلومات بايد بگويم که برای. نويسندۀ گرامی از تشکيل يک اردوی اقليتی آنھم از اتحاد شمال ياد آوری کرده است

از ھشت سال به اين سو وزير دفاع افغانستان آقای عبدالرحيم وردک بود که نه تنھا خود يک پشتون است بلکه در 

 ھمين اکنون .چوکات وزارت ھم کسانی که صالحيت رھبری و تصميم گيری را دارند بيشتر پشتون ھا می باشند

  .ھای کليدی اين کشور از پشتون ھا می باشندچندين جنرال عمده و قوماندان قول اردو 

به يک دولت دست نشانده که چيزی نيست به غير از خيانت به کشورو مردم از محاسبات بيرون اگر نفس خدمت 

گذاشته شود و صرف ترکيب قومی و نژادی اردو مطرح بحث قرار گيرد، ھيچ کسی نمی تواند با حضور اين و يا 

، به نظر من ھر کسی که از پول اين کشور تحصيل کرده است بدون در نظر داشت  رزدآن قوم در اردو مخالفت بو

امکان آن را تعلقات قومی و گروھی بايد صادقانه بدون خود فروشی به آرمان ھای کشور ھای بيگانه و تنظيم ھا، 

  .به اين کشور خدمت کندبيابد تا

ارت به رھبری آقای وردک، حضور ساير اقوام را در کارشناسان و تحليلگران حتی نگرانی از اين دارند که وز

که در ساختار اردوی افغانستان مربوط است، بدون در نظر داشت  ئیولی تا جا. رھبری اين وزارت مانع شده است

نمونۀ مثال از حضور پشتون ھا .  افغانستان در آن سھم گرفته اندام مختلفنوعيت تجھيز و نيرومندی اين نھاد، اقو
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، حمالت انتحاری و تروريستی عساکر افغان و يا کسانی که ملبس با لباس اردو و پوليس افغان اند، گواه اين در اردو

اقليتی و "مطلب است که پشتون ھا نيز در ساختار اردوی ملی شامل اند و اين اردو تنھا يک اردوی به گفتۀ نويسنده 

  .نمی باشد" تشکيل شده از نيرو ھای متحد شمال

ه مربوط به اقليت ھا و اکثريت ھا در افغانستان می باشد، تا ھنوز سرشماری دقيق و مشروعی در آن ک ئیتا جا

اگر .  در افغانستان اکثريت را دارا می باشده ایکشور صورت نگرفته که ما اينگونه ادعا کنيم که يک قوم و يا قبيل

 سال ۴٠"ايد گفت که ھمانا به گفتۀ نويسنده   ب- اين نظريه و مفکوره برگرفته شده از واليات افغانستان باشد 

خود چنان تفرقه و شکاف ھای قومی را به بار آورده بود که با سرنگونی رژيم داکتر " ھمزيستی مسالمت آميز

را  گز اين کشور آنی انجاميد که ھرئنجيب هللا، عقده ھای چندين صد سالۀ اقوام انفجار کرد و به خونريزی ھا

 بنا بر نفوذ خودشان در سيستم اداری آن دوره و برآورده عوامل سلطنت بايد گفت که –اند فراموش کرده نمی تو

ساختن اھداف دراز مدت استعمار، تقسيمات اداری افغانستان را به واليات چنان سبکسرانه انجام داده اند، که با 

س برگرديم خواھيم ديد که نفوس اگر به اسناد تاريخی و نفو به عمق فاجعه بار آن پی برد، اندکی دقت می توان

 حتی در والياتی مانند بدخشان، قندز، . افغانستان می باشدديگرولسوالی آقچه بيشتر از بعضی واليات در مناطق 

بغالن و ساير مناطق شمال، به خاطر اعمال منافع شاه، گروھی از اقوام پشتون را به نام ناقلين جايگزين کردند که 

نمونۀ .  ھای ھمان دورۀ ھمزيستی مسالمت آميز را پرداخت می کنندئیره قربانی سلطه جواکنون اين افراد بيچا

 سال برگشت جای برای زندگی کردن در خواجه ٣٠مثال، يک گروه پشتون ھا در واليت تخار است که بعد از 

شتون ھا در شھر گشت و يا ھم پشتون ھای قريۀ پشتون نشين شھر فيض آباد بدخشان که با لباس پ. الدين ندارندءبھا

  . پشتو صحبت کرده نمی تواننده ایو گذار می کنند اما کلم

باالخره می تواند نتيجه گيری کرد که اين کشور به يک بيداری تنھا پشتون ھا نياز ندارد، بلکه به يک بيداری 

  . فراگير در ميان تمام اقوام ساکن در اين کشور نياز دارد

  . اکنون زمان افغان گرائی است. گرائی و مليت گرائی در افغانستان گذشته استديگر زمان قوم گرائی، قبيله 

ھر آنکسی که در اين کشور زندگی می کند بايد بيدار باشد تا نه تنھا فريب رژيم ھای دست نشانده را نخورد بلکه 

  .اشند پاپند می بئی و مليت گرائی، مذھب گرائیبازيچۀ کسانی نگردد که به مفکوره ھای قوم گرا
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