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     داکتر سيد اکبر زيوری

الف مصلحت عليای مملکت و 
شی به غرب می آيند می گويند 

تأکيد می نمودند و های داخلی 
 که ده ها سال شخصيت های 
ل تصور برای هموطنان داخل 

 در مورد مسايل فرنی گفتمانی
 هم ،تواقعيمنطبق بر  یصوير

زيرا نويسندگانی که با زبان . 
بازتاب می دادند و محققان را 

 Review of که مطالعهء منابع
تحقيق شان  ر بهره می بردند و

 را در جهت دار اين رويکرد 
 ميان ده ها نمونه می توان به 

 استراتژيست - فردريک استار
ستدالل ميکند و تالشهای ملت 

 يک قومر مبنای تثبيت سلطهء 
 بيشتر می توان پی ر اين مقاله

 دوکتوربعد از مطالعهء مقاله . 
 يعنی از تعيين رياست ادارهء ن

 لويه جرگهء قانون اساسی، ی و
 و مناقشات بر سر  پارلمانی

برنامه تطبيق سوال برانگيز  و
با . سال قبل تذکر داده شده است

ی مشکالت افغانستان اليه های 

                                          
 تحت عنوان ، مقالهء فردريک استار20

Francis Fukuyama, “Nation Build
Frederick Starr’s article: “Sovere
و آسيای ميانه، انتشارات دانشگاه جان 

 S. Frederick Starr,” Accelerating
Hopkins University, October 200
  : مقدمهء مترجم
وان کودکی به ما تلقين شده است که برشمردن مسايل تباری برخآدر افغانستان از 

اينروز ها ژورناليستان ما که برای دوره های آموز. محسوب می شودتفرقه افگنی 
در رسانه آموزگاران غربی شان بر عدم برجسته سازی مسايل تباری توسط آنان 

اين درحاليست. ری ناجايز می شمردندمثال نام بردن از تبار يک شخصيت را کا
 غير قاب–علمی ما در خارج فارغ البال و آزادانه مسايل تباری را با صراحت 

دوگانگی و اسکيزوبه اين ترتيب يک .  به زبان انگليسی مطرح ميکردند-کشور
 ارائهء ت شکل گرفته است که به يک اندازه ازداخل و خارج از کشورتباری در 
 استعاجز بوده و هم به هموطنان ما در داخل  عمدتا انگليسی زبانبه خارجيان

انگليسی مطالب تباری را در خارج مطرح ميکردند عمدتا نظر همتباران خود 
غربی نيز وقتی ميخواستند در مورد افغانستان تحقيق نمايند در اولين مراحل تحقيق

Literature تک تبا عمدتًا باشد از همين مقاالت و کتب نوشته شده توسط نخبگان 
نمونهء واضح. نيتی خاص سرو شکل ميگرفته استاحتماال از همان ابتداء با ذه
صرفا بعنوان يک نمونهء کوچک در.  می توان ديدذهنيت سياست سازان غربی

 سال بعد از نگارش اين مقاله وقتی9. مقاالت آقای فردريک استار اشاره کرد
 اپيشفرض ها دقيقا بر همان 1 در کتابی با نظارت فرانسيس فوکوياما-امريکايی

سازی امريکا در افغانستان را بعنوان جزيی از استراتژی مبارزه عليه تروريسم ب
مقاالتی نظي فکری مندرج در چارچوبه هایمی سنجد و تحسين ميکند، بر اهميت 

  .برد
  

ذهنيت قابل مشاهده استاين  از ابتدای پروسهء بن تا امروز در صحنهء عمل نيز 
ه از ابتدای پروسهء بن تا کنو خود قضاوت خواهند کرد کاحتماالاحدی خوانندگان 

رگه؛ از جمله لويه جرگهء اضطرار لويه ج نهاد عنعنوی، استفاده ازر بن دموقت
 قانون اساسی، انتخابات رياست جمهوری و نهايتًا برگزاری انتخاباتمندرجات

ری و ملکی کدری در ادارات عسکرگه تا تصفيه تبارمحورانه ء رهبری ولسی ج
همه و همه در راستای استراتِژی است که در اين مقاله يازده ... های خلع سالح و

 بر پيچيدگی هانشده، بلکه باز نه تنها گرهی از کار فروبستهء مردم ما اينوصف، 
  .  استگرديده افزوده  نيزديگری

  

       
06، انتشارات دانشگاه جان هاپکينز، "ملت سازی؛ ماورای افغانستان و عراق"  فرانسيس فوکوياما،  1
  "حاکميت و مشروعيت در ملت سازی افغان"

ing; Beyond Afghanistan and Iraq”, John Hopkins University Press, 2006, S. 
ignty and Legitimacy in Afghan Nation-Building”, pp. 107- 124  

، سياست امريکا در افغانستان، انستيتوت قفقاز "پيروزی شتابنده"ز مقالهء ديگر ايشان تحت عنوان  و ني
  .2004هاپکينز، اکتوبر 

 Success": U.S. Afghanistan Policy, Central Asia-Caucasus Institute, The  Johns 
4.  
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من قبايل دو طرف خط ديورند هستيم، و نيز شاهد تالشهای وسيع در سطح ادر حاليکه در آستانهء تالشهای جرگه 
 نيز می باشيم خواهجهان و منطقه برای تغيير چهرهء پشتون ها از حاميان طالبان عقب گرا به دموکراتهای تجدد 

  درين مقاله که يازده سال قبل -....ی و اسفنديار ولی  و مقاالت اخير احمد رشيد و اظهارات محمود خان اچکز–
 با کمال دقت و  برای تغيير وجههء پشتون هابه رشته تحرير در آمده است نيز همين خط تبليغاتی استراتيژيک

هر جا صحبت از درين مقاله . وسواس رعايت گرديده که نشان از درک استراتيژيک نويسندهء آن آقای احدی دارد
 اناستفاده شده است و در مورد تنظيم ها يا قوماندانمجاهدين انان غير پشتون جهادی می شود از کلمهء قوماند

 ازينطريق يک آنالوِژی يا شبيه سازی  و مقايسه  شايد. استفاده شده استمقاومتپشتون درگير در جهاد از کلمهء 
 که در ابتدا با حمايت  تاجک تباريب اهللا کلکانیو حب  تبارپشتون مناقشهء شاه امان اهللا ترقی خواه باغير ملموس 

بايد خود  -هر چه باشد– قدرت رسيده بود به ذهن متبادر گردد، اما علت اصلی اين واژه گذاری را بهها مال 
  .  توضيح بدهند نويسندهء محترم

  
يه جرگه با تعريف با وجود داشتن قانون اساسی و نهاد های قانونی مانند شورای ملی و حتی لواز طرف ديگر، 

، از راه فرعی جرگه  آقای کرزی يعنیمشخص آن در قانون اساسی، اما ديده می شود که رئيس جمهور اين دولت
 در امتداد يازده سال بعديعنی . های قبايلی می خواهند مسايل مهم امنيت ملی افغانستان را حل و فصل نمايند

فراتر  بلکهاز سمبول های تک تباری شکل يافته است، فعلی لت ودنه تنها هويت   امروزهتوصيه های اين مقاله،
پشتونوالی بر فراز نهاد های قانونی جرگه های عنعنوی قبايلی بعنوان جزيی از از توصيه های اين مقاله، 

  . گرفته استبرای حل مهمترين معضالت کشور مورد استفاده قرار افغانستان 
  

ا يک ديد استراتيژيک نوشته شده است بايد با يک ديد استراتيژيک نيز اين مقاله که ببا وصف توضيحات باال، 
  . صورت گيردبرخورد احساسی با آن مطالعه گردد و بنا بر اين شايسته نيست با يک رويکرد تبليغاتی و 

  
ر  د مبنی بر شناسايی خط ديورند توسط افغانستانبا وجوديکه از انتشار گزارش مهم و استراتيژيک بارنت روبين

در مورد آن اظهار نظری ، حدود دو ماه می گذرد هنوز نويسندگان برجسته  پشتون تبار ما  امسالاواسط اکتوبر
.  علت هر چه باشد اين وضعيت نمی تواند مدت زيادی ادامه پيدا کند- و يا بنده از آن اطالعی ندارم–نکرده اند 

ابق به واقعيت های کنونی کشور ما، دست به کار شده روشنفکران پشتون تبار بايد برای حل بحران افغانستان مط
و طرح های مشخص قابل اجرا را که با مقتضيات جهان معاصر و دموکراسی  و حقوق برابر شهروندی آحاد 

  . ملت افغانستان سازگار باشد پيشنهاد نمايند
  

 ارائه می دهد که با وجود قابل  در پايان پيشنهادات جالبیاين مقاله که يازده سال قبل به نگارش درآمده است، 
  . برای حل و فصل معضالت پيچيده کنونی فراهم آوردمبنايی را مناقشه بودن، در نوع خود  با تغييراتی می تواند 

  
تحليل های اين مقاله و نظراتی که ارائه شده است واضحًا مربوط به خود  در اخير الزم به ياد آوری است 

 که در برخی – است و برای حفظ اصالت ترجمه از تذکرات متعدد  انوارالحق احدی دوکتورنويسنده محترم، اقای
 بررسی و نقد اين مقاله به فرصت های بعدی موکول گرديده .صورت گرفت پرهيز -جا ها به نظر الزامی می آمد

  . است
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، بردفغانستان به پايان 
در واقع، برای . انستان

تری نسبت به شکست 
ی در افغانستان، زوال 
ته، علل اين زوال را 

  . ردازد

 ازبک ها، هزاره ها، 
وه های تباری کوچکتر 
همگونی تباری کشور، 
ن به چهار دوره تقسيم 

  1818-1880: رکز

.  در آورد واحدياسی
 پشتون نيزدند و دولت 

ون ها کمتر از سايرين 
شی دولتی بودند و آنها 
ور خالصه، دردوران 
سياسی و اقتصادی در 
حاظ تباری يک کشور 
 باالی مناطق مختلف 
ن برای قدرت سياسی 

  . ناقشه بود

 برای  متضادپيامددو 
دبرتانوی و افغانستان، 
  
 نه تنها دوران کمونيستی را در ا1992اپريل سقوط رژيم نجيب اهللا در کابل در 
 صحنهء سياسی افغدرء پشتون ها  سلطهخاتمهءبلکه همچنين پيش درآمدی بود بر

بسياری مفسرين و همچنين سياستمداران، اين تغير روابط تباری از اهميت بيش
اين مقاله، بعد از بحث مختصر تاريخچهء روابط تبار. کمونيزم برخوردار بود

 به بحث گرف1992غانستان بعد از اپريل پشتون ها را در صحنهء سياسی اف
توضيح می دهد و در مورد روابط تباری در سطح ملی  در آينده به پيشبينی می پ

  

   تباریمناسباتتکامل 
  

بلحاظ تباری افغانستان يک جامعهء ناهمگون بوده مرکب از پشتون ها، تاجکان،
و تعداد کثيری گر)  درصد6 و 7، 8، 26، 50به ترتيب با فيصدی ( ايماق ها 
عليرغم ناه و  تأسيس کرد1747پشتون ها دولت افغان را در سال . می باشد

اين دوران دو نيم قرنه را می توا. دندنمو حفظ 1992سلطهء خود را تا سال 
   : کرد

  
  1747-1818: ظهور و سقوط امپراطوری درانی .1
سربرآوری افغانستان بيش و کم همگون بلحاظ تباری، اما با دولت غير متم .2
  1950s- 1880: قوام يافتن دولت مدرن افغان .3
  1963 -1992: ملت -عروج دولت .4

  
امپراطوری درانی برای اولين بار پشتون ها را تحت ادارهء يک مرکز س
جنگجويان قبايلی ستون فقرات قوت های نظامی آن امپراطوری را تشکيل می دا

ماليات پشت. ها را نسبت به ساير رعايای خود از امتيازاتی برخوردار کرده بود
گان زمين های بخشبود، قبايل آنها، مخصوصًا درانی ها، بزرگترين دريافت کنند

بط. هزينه های دولتی برخوردار می شدندبودجه و اولين کسانی بودند که از 
از برتری سيستماتيک و نهادينه شدهء نظامی، امپراطوری درانی، پشتون ها 

 آن امپراطوری، افغانستان بلحتی بعد از همپاشيدگی. افغانستان برخوردار بودند
خاندانی، دولت مرکزی -عمدتًا پشتون بود، مگر بخاطر کشمکش های ميان

با اينحال، در اين دوره پشتونهای درانی تنها رقيبا. کنترول بسيار کمی داشت
نظامی و سياسی پشتون ها غير قابل مبودند، و در مناسبات بين االقوامی، سلطهء 

  
) 1880-1901(عروج افغانستان مدرن در خالل سلطنت عبدالرحمان خان 

 بين هن1893از يک طرف، معاهدهء ديورند در سال . سلطهء پشتون ها داشت
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 افغانستان خارج ساخته و بطور قابل مالحظه ای بيش از نصف نفوس پشتون ها را از کنترول دولت

اکثريت نسبی جمعيتی شان را در افغانستان تقليل داد؛ و از طرف ديگر، تحکيم دولت مرکزی نسبت به 
واليات، جابجا سازی ناقلين پشتون در شمال، و سرکوبی هزاره جات سلطهء پشتون ها را در سرتاسر 

، مدت  تبارک توسط حبيب اهللا تاج1929ل در سال  قدرت در کابگرفتن. افغانستان با قدرت قايم نمود
زمان کوتاهی برتری پشتون ها را زايل ساخت تا زمانيکه نادر خان، با حمايت جنگجويان قبايلی، حبيب 

با . اهللا را شکست داده و با برادرش، صدراعظم هاشم خان، دوباره موقعيت پشتون ها را تحکيم بخشيد
 هر دو صدراعظم، شاه محمود و محمد داود،سعی در مدرن ساختن 1947سال اين وجود، بعد از 

  . نموده برابری های بيشتری را ميان شهروندان کشور برقرار ساختند پرشتاب مملکت
  

ملت بر اساس برابری  -تالشهای جدی برای برپايی يک دولت )1964 -1973(با دههء دموکراسی 
نه .  هيچ گروه تباری مزايا و امتيازات خاص تعلق نمی گرفت، به1964در قانون اساسی . آغاز يافت

تنها برابری تباری درين قانون اساسی مدنظر گرفته شده بود، بلکه همچنين به قرنها تبعيض عليه 
متعاقبًا، درين دهه، توزيع مناصب دولتی برای نخبگان نيز به نفع . مسلمانان شيعه نيز خاتمه داده شد

   1.ير پيدا نموداقليت های تباری تغي
  

 قدرت را قبضه نمودند، روابط بين االقوامی مورد توجه خاص 1978هنگاميکه کمونست ها در سال 
حزب ديموکراتيک خلق افغانستان ) 1978 -1979(در دورهء حاکميت جناح خلق . قرار گرفت

، بلوچی و ، زبانهای ازبکی، ترکمنی)فارسی( و دری ، مقامات کمونست بر عالوهء پشتو)ح،د،خ،ا(
اگر چه اينکار جناح خلق در آن زمان به  . نورستانی را نيز بعنوان زبان های رسمی کشور شناختند

باعث تضعيف برتری پشتون ها می شود، اما در واقع، غرض اصلی اين سياست ضعيف نظر رسيد که 
جناح پرچم . 2ودساختن مقام دری و نهايتا ترويج زبان پشتو بعنوان زبان ارتباطی بين االقوامی ب

تالش نمود تا منافشات تباری ) 1980 -1986(مخصوصًا در دورهء رهبری ببرک کارمل ) ح،د،خ،ا(
عالوه بر شناسايی شش زبان رسمی، پرچمی ها . را برای تحکيم رژيم خود مورد بهره کشی قرار دهد

ولت جلب و جذب تعداد کثيری از اقليت های تباری را به صفوف قوت های مسلح و بدنهء اداری د
رژيم کارمل معتقد بود پشتون ها بزرگترين نيروی مقاومت ضد دولت کمونستی بوده و بنا بر . نمودند

اين سياست نه تنها سلطهء پشتون ها را در نهاد  .3اين ميخواست روابط اش را با اقليت ها تقويت نمايد
به ازهم پاشيدگی دولت بعد از خروج های دولتی بطور قابل مالحظه ای کاهش داد، بلکه سرانجام منجر 

  . قوای شوروی گرديد
  

 رو به کاهش بود، 1980بهر صورت، در حاليکه تفوق پشتون ها در نهاد های دولتی طی ساليان دههء 
از ميان هفت تنظيم بزرگ مقاومت مستقر در . اما برتری پشتون ها در بين مقاومت غير قابل سوال بود

سازمانهای شيعه مستقر در ايران در خالل مقاومت .  مربوط پشتون ها بودپاکستان، شش تنظيم عمدتًا
  . ضد شوروی نقش مهمی ايفا نکردند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
نشريهء بين المللی مطالعات " دولت سازی اجاره ای، دولت کوبی اجاره ای: نخبگان سياسی در افغانستان"بارنت روبين، :   برای مطالعه بيشتر 1

  77-99: صص) 1992فبروری (خاور ميانه 
  237 -256: ، صص1980مطالعات آسيايی، مارچ ، "شوروی-عامل تباری در مناسبات افغان"  نبی عدن،  2
  125 -137: ، صص1984، نشريهء امور آسيايی، جون "سياست مليت گرايی شوروی در افغانستان"باتاچاريا، .   ساوری پی 3
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  زوال پشتون ها
  

س جمهور  رژيم رئي- ائتالفی از اقليت های تباری– اتحاد شمال زمانيکهبه اينطرف، 1992از اپريل 
 شايد قويترين شاهد مثال برای .مگيری رنج برده اند، پشتون ها از نزول چشنجيب اهللا را برانداختند

 فيصدی حاال فقط دو بر 50زوال پشتون ها از دست رفتن کنترول ارضی توسط آنها باشد، يک جمعيت 
بلحاظ ادارهء نظامی و سياسی، افغانستان در حال . را کنترول ميکند)  فيصد40(پنج حصهء مملکت

مال، جنرال ازبک تبار عبدالرشيد دوستم کنترول واليات در ش: حاضر به پنج زون تقسيم شده است
ک تبار مانده تاجدر شمالشرق، فر. قندوز را دارد) قسمًا(فارياب، جوزجان، بلخ، سمنگان، بغالن و 

در . احمد شاه مسعود کنترول واليات تخار، بدخشان، پروان، کاپيسا و قسمت هايی از قندوز را دارد
 بر واليات باميان، قسمت هايی از غور، ارزگان و -صوصًا حزب وحدتمخ–مرکز، سازمانهای هزاره 

ک تبار اسمعيل خان کنترول واليات بادغيس، هرات و در غرب؛ فرمانده تاج. نترول داردغزنی ک
 جنوبی، جنوب شرقی و  باقيمانده پشتون نشينده واليت. قسمت های بزرگی از غور و فراه را دارد

ان کنترول ميکنند که يک گروه از طلبه های پشتون هستند که در صحنهء جنوب غربی را عمدتًا طالب
 ظهور کردند؛ يک ائتالف متشکل از سه تنظيم اسالمی پشتون نيز 1994سياسی افغانستان در اکتوبر 

  . واليات مشرقی لغمان، ننگرهار و کنر را کنترول ميکند
  

 در اختيار 1995 تا فبروری 1994نوامبر هر چند طالبان، که کنترول ده واليت پشتون نشين را از 
دارند، اخيرًا واليت نيمروز و بخش هايی از فراه را از اسمعيل خان پس گرفته اند، اما آنها در نزديکی 
کابل اراضی را که قبال توسط پشتون ها کنترول می گرديد، از دست داده اند که اين ضايعه اهميت 

عروج طالبان خوشبينی را در ميان . داردعليه اسمعيل خان نسبت به فتوحات طالبان سياسی بيشتری 
پشتون ها دامن زده است که بدان وسيله سير نزولی قدرت شان را برعکس نموده به سير صعودی تبديل 

غير  .  اما تحکيم قدرت طالبان تا بحال به خرج ساير سازمانها و قوماندانان پشتون بوده است.نمايند
 حصهء مملکت را کنترول ميکنند، نه تنها غلبهء پشتون ها را رد کرده اند، بلکه پشتون ها که سه بر پنج

  . 4دولت نيز مخالفت می نمايند) پشتونی(با ماهيت افغانی 
  

در هنگامهء . نزول پشتون ها در ميان مامورين نهاد های دولتی نيز بسيار آشکار و واضح است
ق افغان متالشی و از هم پاشيده شد؛ و آن واحد های فروپاشی رژيم کمونستی اکثر واحد های ارتش ساب

اگر چه هنوز برخی . اندکی هم که دست نخورده باقی ماند اکثرًا در کابل و مزارشريف قرار دارند
افسران پشتون در آن قرار گاه ها خدمت ميکنند، اما اين واحد ها بوسيلهء جنراالن غير پشتون وفادار به 

اکثر نهاد های ملکی دولتی نيز طی دو سال گذشته متالشی . داره می گردندمسعود و يا دوستم سوق و ا
مانند نمايندگی ها در کشور های خارجی، چاپ (گرديده اند و آنچه از قدرت دولتی باقی مانده است 

.  کنترول می گردد- دو تاجيک تبار–شديدًا توسط رئيس جمهور ربانی و فرمانده مسعود ) بانکنوت ها
ه، اعضای حزب سياسی عمدتًا تاجيک تبار جمعيت اسالمی، در بقايای بوروکراسی دولتی، به همينگون

  .  5به شمول نمايندگی های دپلماتيک، دست باال را دارند
  

زبان پشتو نيز مقام خود را در رسانه های دولتی مانند راديو و تلويزيون و مطبوعات از دست داده 
رژيم نجيب اهللا، انکشاف و عمومی سازی زبان پشتو توسط  و قبل از سقوط 1920از سالهای . است

 ترويج و تشويق می گرديد، ويا اقًال معادل با زبان فارسی قرار سياست فرهنگی دولت بطور خاص
                                                 

 ملی اسالمی افغانستان   برای مخالفت اقليت ها عليه سلطهء پشتون ها مراجعه کنيد به نطق جنرال عبدالرشيد دوستم در اولين کنوانسيون جنبش 4
در نشريهء " دورنمای افغانستان از ديدگاه مسعود« در مزار شريف، همچنين به مصاحبهء فرمانده احمد شاه مسعود 1992 جون 4منعقده در 

؛ 40:  ص1993 می 30 و 36:  ص1992 اپريل 11 ؛ همچنين اکونوميست 1 -10: ، صص1993اگست » افغانستان و مطبوعات جهان«
:  ص1993 18 و مارچ 23:  ص1993، 18؛ فبروری 21 -22:  صص1992، 16جنوری ) FEER(ء مرور اقتصادی خاور دورنشريه

22   
  .   اطالعات حاصله از مصاحبهء شخصی من با مقامات بلند رتبه در وزارت امور خارجه که تقاضای عدم افشای هويت شان را کرده اند 5
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 برنامه 1992بعد از اپريل . تلويزيون به زبان پشتو بود- درصد يا بيشتر برنامه های راديو50 –داشت 

ری کاهش يافتند و مطبوعات رسمی نيز ستون های کمتری را به پشتو ها به زبان پشتو بطور چشمگي
ازينرو، هرچند مشکل است که اطالعات کميتی دقيقی را برای نشان دادن تنزل . اختصاص می دادند

پشتون ها در افغانستان ارائه داد، اما شواهد کيفيتی زيادی برای تثبيت اين ادعا وجود دارد به شمول 
  . 6نگاران افغانی و خارجیمشاهدات روزنامه 

  

   پشتون هازوالعوامل 
  

اول، اوضاعی که منجر به فروپاشی . پنج عامل عمده در زوال دراماتيک پشتون ها دست داشته است
نقش ) ح،د،خ،ا(جناح کارملی .  گرديد، عروج اقليت ها را تسهيل نمود1992رژيم کمونيستی در اپريل 

کارمل، . انستان از شکل ايديولوژيک به شکل تباری آن بازی کردمهمی را در تغير ماهيت مناقشهء افغ
بعنوان يک استراتژيست زيرک، درک کرده بودکه بدون حمايت شوروی، و همچنين بعد از خروج شان 

 حضور خود و جناح اش از افغانستان، رژيم کمونيستی از هم فرو خواهد پاشيد؛ بنا بر اين برای تداوم
تان وی سعی نمود ائتالف جديدی را بر مبنای وابستگی های تباری سرو شکل در صحنهء سياسی افغانس

کارمل و همکاران وی در جستجوی يک ائتالف مابين قوماندانان غير پشتون شامل در مقاومت و . بدهد
 خصومت های تباری 1989ازينرو، از سال . مامورين و افسران نظامی کمونيست غير پشتون بودند

  . 7مخصوصًا در بين رهبران آن بسيار شديد گرديده بود) ح،د،خ،ا(در داخل 
  

 ان نقصدردر اين بازی نخبگان برای کاشتن مناقشات تباری جهت کسب اهداف سياسی شان، پشتون ها 
نيز تعداد شان قابل ) ح،د،خ،ا(آنها در جناح خلق مسلط بودند و در جناح پرچم . قرار گرفتندو کاستی 

 ها رهبری سياسی را بعد از تهاجم شوروی به نفع پرچمی ها از دست داده اگر چه خلقی. مالحظه بود
همانطوريکه مناقشات تباری بعد از خروج شوروی . بودند، اما هنوز در قوت های مسلح تسلط داشتند

مانند وزير دفاع شهنواز (کسب شدت ميکرد، تعدادی از خلقی های برجستهء طرفدار تسلط پشتون ها 
، به تفاهم رسيده و در مارچ مقاومتحکمتيار،رهبر پشتون محور حزب اسالمی از گروه با گلبدين ) تنی

کودتا شکست خورد و متعاقب آن، تعداد .  دست به کودتا نظامی عليه دولت نجيب اهللا زدند1990
اين حادثه در يک زمان . زيادی از پشتون های خلقی مناصب شان را در قوت های مسلح از دست دادند

 برای پشتون ها اتفاق افتاد زيرا نجيب اهللا که خودش يک پشتون بود، ديگر نتوانست به د ُيمنبسيار ب
 جنرال های غير و بنابرين برخیبسياری از افسران پشتون باقيمانده در قوت های مسلح اعتماد کند، 

 ازين افسران توسط جناح کارمل عضیب. پشتون پرچمی را به مناصب حساس ارتقاء رتبه داد
سرانجام، هنگاميکه .  غير پشتون دست به ائتالف بزنندمجاهدين تا با قوماندانان تشويق شدند) ح،د،خ،ا(

نجيب اهللا درک کرد، که در سطح نخبگان، جنگ افغانستان به يک مناقشهء تباری تغير ماهيت داده است 
در . ر بسيار دير شده بودو سعی نمود تا جنراالن پشتون  را به قرار گاه های مهم نظامی تقرر دهد، ديگ

؛ جنرال ازبک تبار، دوستم، و جنرال تاجک تبار، عبدل مومن از دستورات نجيب اهللا 1991پايان سال 
  . 8سرپيچی نمودند

  
، 1992در اوايل . در همين زمان، پالن صلح ملل متحد برای افغانستان به سرعت به پيش می رفت

گذار نموده و آنرا به يک ادارهء موقت متشکل از تکنو کرات نجيب اهللا موافقت کرده بود که قدرت را وا

                                                 
برای گزارشات در مورد رسانه های . 1992 اپريل 17 -27لس تايمز، در تاريخ های مختلف از   کريستين ساينس مانيتور و الس انج 6

در " نجيب چطور سقوط کرد؟"و " مصاحبه با چهار شخصيت سياسی: " افغانستان و دسيسه ها عليه پشتون ها و زوال شان مراجعه کنيد به
  . 1993جون - و می1992در همين نشريات در جون ؛ همچنين مقاالت 1992 اپريل –می ) منتشره اسلو(مجاهد ولس 

؛ بارنت روبين، 3 و 1: ، صص1992دسمبر -، نوامبر)اسلو(، مجاهد ولس "د دسيسو او نفرت سياست: افغانستان"  حسن کاوون کاکر،  7
 -487: ، صص1993للی، زمستان ، نشريهء روابط بين الم"ناکامی تالش بين المللی در مناقشهء افغانستان: فروپاشی دولت بعد از جنگ سرد"

  18:  صفحه1992، 12، اپريل )FEER(؛ نشريه مرور اقتصادی خاور دور 486
  18:  صفحه1992، 12، اپريل )FEER( نشريه مرور اقتصادی خاور دور  8
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متعاقبًا يک نشست افغانهای برجسته به کمک ملل متحد برگزار گرديد تا يک . های بی طرف انتقال دهد

 مستقر در پاکستان، که شش تای شان تحت تسلط مقاومتدولت موقت را انتخاب نمايد و تنظيم های 
مانند احمد  مجاهدينقوماندانان غير پشتون .  را در اين پالن بازی کردندپشتون ها بودند، نقش مهمی

شاه مسعود معتقد بودند که پروسهء ملل متحد بگونهء نامناسب قوماندانان حاضر در صحنه را به حاشيه 
می راند و آنها همچنين درک کرده بودند که فارمول صلح ملل متحد سلطهء پشتون ها را در دوران بعد 

ازينرو، مسعود ائتالف شمال را با رهبر هزاره ها، عبدالعلی مزاری، . ونيست ها بازتوليد می کنداز کم
جنرال ازبک تبار دوستم و رهبر فرقهء اسمعيليه جعفر نادری تشکيل داد تا رژيم نجيب اهللا را سرنگون 

ر غير پشتون در ائتالف جديد مسعود به سرعت عناص.  و از تطبيق پالن صلح جلوگيری نمايدساخته
  . نيز شامل گرديدند) ح،د،خ،ا(جناح پرچم 

  
برخی از اين افسران بسيار مهم غير پشتون، مسعود را قادر ساختند کنترول کابل را به همراه مهمترين 

به همين ترتيب در . سالح ها و تجهيزات نظامی به شمول تعداد زيادی از طيارات جنگی به دست بگيرد
ترين تسليحات و تجهيزات نظامی ارتش و قوای هوايی افغانستان را در اختيار  مهمشمال، جنرال دوستم

، رژيم کمونيست زراد خانهء عظيم تسليحات نظامی را در 1980از اواسط دههء . خود گرفت
مزارشريف جاسازی کرده بود تا در صورت از دست دادن کابل، حاکميت شان را در شمال دوباره 

خی واحد های نظامی در کابل به حزب اسالمی پشتون محور پيوستند، و آن اگر چه بر.  برقرار سازند
واحد های نظامی که در مناطق پشتون نشين مستقر بودند، سالح های خود را به قوماندانان پشتون تسليم 

ازينرو، فروپاشی پرهرج و .  مسعود و دوستم در آمدتحت کنترولنمودند، اما سالح های بسيار بيشتری 
  . م کمونيستی اقليت های تباری را قادر ساخت که برتری نظامی باالی پشتون ها کسب نمايندمرج رژي

  
همانطوريکه تذکر . عامل دومی که در زوال پشتون ها نقش دارد، نفاق و دشمنی ميان خود آنهاست 

حاليکه بعمل آمد، شش تنظيم از هفت تنظيم مقاومت مستقر در پاکستان تحت تسلط پشتون ها بودند و در 
اين تعدد تنظيمی در خالل نبرد عليه شوروی پشتون ها را قادر می ساخت که کمک ها و تسليحات 

اما در عين حال خصومت ، بدبينی و درگيری های ، 9نظامی بيشتر از سهم عادالنهء شان بدست بياورند
های پشتون محور را پشتونی رهبران تنظيم -اين مناقشهء ميان. خشونت بار را بين شان نيز دامن می زد

از هماهنگ ساختن فعاليت ها و ايجاد يک موقف سياسی متحد در اثنای فروپاشی رژيم کمونيستی ناتوان 
بعنوان مثال، در دوسال گذشته عبدالرب رسول سياف، رهبر حزب طرفدار عربستان اتحاد . ساخت

به . ر حمايت کرده استاسالمی در گروه مقاومت، رئيس جمهور ربانی تاجک تبار را عليه حکمتيا
همينگونه، مدت کوتاهی سيد احمد گيالنی و مولوی محمد نبی محمدی، رهبران دو تنظيم پشتون 

تنظيم .  مقاومت، از ربانی عليه حکمتيار پشتيبانی کردند، اما اکنون با هر دوی آنها مخالفت می نمايند
  . ان حکمتيار در ننگرهار قرار داردپشتونی مولوی محمد يونس خالص در رقابت شديد قدرت با طرفدار

  
جمعيت .  سياسی نداشتند تا با يکديگر رقابت نمايند-برعکس، اقليت های تباری سازمانهای متعدد نظامی
هرچند، هزاره ها، مانند پشتون ها، بعد از خروج . اسالمی هنوز تنها تنظيم تحت سلطهء تاجک هاست

د، با فشار ايران در يک سازمان، بنام حزب وحدت متحد شوروی در ميان چند گروپ منقسم مانده بودن
ازبک ها تا . اين اتحاد وسيلهء موفقيت هزاره ها بعد از فروپاشی رژيم کمونيست قرار گرفت. شدند

زمان سرکشی جنرال دوستم از رژيم نجيب اهللا تنظيم سياسی مختص بخود نداشتند و با سلطهء وی بر 
به نظر می . دساخته برای احقاق حق ازبک ها در افغانستان شدواليات شمالی، دوستم سخنگوی خو

  . رسد ازبک ها از سلطهء شان بر شمال راضی بوده و ازينرو حامی و طرفدار دوستم گرديده اند
  

                                                 
راجعه کنيد به وان فارست و م.   حزب اسالمی حکمتيار به تنهايی بيشترين کمک های نظامی و مالی را در ميان مقاومت افغان دريافت ميکرد 9

، گزارش به کميتهء تحقيق  جمهوريخواهان در کنگرهء امريکا، نيروی ضربتی در جنگ نامتعارف و " سوال از پشتيبانی"يوسف بوداسکی، 
   16 و 15، مخصوصًا صفحات 1990تروريستی ، مارچ 
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عامل سوم، شکاف بين رهبران پشتون مقاومت با توده های پشتون است که موقف قومی شان را ضعيف 

 ها از رهبری پادشاه سابق، ظاهر شاه حمايت ميکردند اما وی با اکثريت مطلق پشتون. ساخته است
مخالفت رهبران قدرتمند مقاومت و حاميان خارجی شان مواجه بود که اين امر، يک شکاف خطرناک 

مثال، از زمان سقوط رژيم کمونيستی گلبدين . را بين به اصطالح رهبران و مردم بوجود آورده بود
ن ها شناخته شده است؛ با وجوديکه وی هنوز بلحاظ نظامی قويترين است حکمتيار بعنوان رهبر پشتو

اما در ميان توده ها بسيار غير محبوب می باشد، که در مبارزه برای سلطه بر افغانستان صدمهء زيادی 
  . به پشتون ها زده است

  
اسطه، نسبت چهارمين عامل، رفتار منفی غرب و مخصوصًا امريکايی ها نسبت به حکمتيار و، و بالو

حزب اسالمی پشتون محور به . به پشتون هاست که در تضعيف موقف قومی شان نقش داشته است
رهبری حکمتيار موفق ترين سازمان بنياد گرای افغان با قويترين پيوند ها با گروه های اسالمی بين 

تر و وجهه مشهورتری در حاليکه اين ارتباطات بين المللی حزب را کمک نمود تا منابع بيش. المللی بود
را نسبت به رقيبان افغان خود کسب نمايد، اما در مناسباتش با غرب بطور کل و با امريکا بطور خاص 

در دوران بعد از جنگ سرد، امريکا معتقد است که بنياد گرايی اسالمی . اثرات منفی گذاشته است
جه می سازد، و حزب اسالمی انقالبی جدی ترين مخاطرات را به منافع امريکا در غرب آسيا موا

ازينرو، بالفاصله بعد از خروج . دژ بنيادگرايی در افغانستان به شمار می آيدحکمتيار خطرناکترين 
 مسعود در -، دولت امريکا از طريق حمايت غير مستقيم از ربانی1989قوای شوروی در سال 

د که آن دو به سرعت کنترول تمام مبارزهء قدرت، در پی تضعيف حکمتيار و سازمانش برآمد با اين امي
کشور را در اختيار خويش در آورده، خطر بنيادگرايی حکمتيار را خنثی نموده و نهايتًا به ثبات منطقه 

موضع امريکا در . البته اين موضع امريکا، موقف پشتون ها را تضعيف ميکرد. 10کمک نمايند
 تغيير يافت، زمانيکه امريکايی ها سازمان ملل متحد را تشويق کردند تا 1994رچ افغانستان در ما

در حال حاضر، امريکا دولت ربانی را حمايت نميکند و شايعاتی . تالشهای صلح خود را از سر بگيرد
  . وجود دارد که بطور غير مستقيم از طالبان، که مخالف آن دولت هستند، حمايت ميکند

  
قدرت های منطقه ای برای اعمال نفوذ در افغانستان نيز موقف پشتون ها را تضعيف سرانجام، تالش 

بعد از خاتمهء جنگ سرد و خروج قوای شوروی از افغانستان، توجه و منافع امريکايی ها .  کرده است
و شوروی ها در افغانستان کاهش يافت در حاليکه رقابت برای اعمال نفوذ در افغانستان ميان قدرت 

 هر قدرت منطقه ای از گروه های مشخص تباری در 1992در سال . 11 منطقه ای شدت گرفتهای
افغانستان حمايت ميکرد؛ ايران از هزاره ها، و برای مدتی از تاجک ها؛ ازبکستان و ترکيه از ازبک 

حمايت سعودی ها از پشتون ها بطور . ها؛ و سعودی ها و پاکستانی ها از پشتون ها حمايت ميکردند
ام و حزب اسالمی بطور خاص، دردرجه اول بخاطربنيادگرابودن اين حزب و در درجهء دوم بخاطر ع

اما، اين حمايت از پشتون ها و حکمتيار در . مخالفت آن عليه توسعهء نفوذ ايران در افغانستان بود
  . 12 کمرنگ شد، زمانيکه مناسبات ربانی و مسعود با ايران به وخامت گراييد1992اواخر 

  
 برعکس موقف دولت های –مايت پاکستان نيز بخاطر تمايالت اسالميستی حکمتيار و مخالفت اش ح

.  با حق خود اراديت برای ده ميليون پشتون ساکن پاکستان بود- به اينطرف1947مختلف افغانستان از 
 خصلت تباری بخود گرفت، 1992با اينوصف، همانطوريکه جنگ داخلی در افغانستان در سال 

از يکطرف،  پاکستان نزديکترين پيوند ها را با . ست پاکستان نيز تا اندازه ای بی انسجام گرديدسيا
و می خواست اين پشتون های اسالميست در  تنظيم های پشتون، مخصوصًا تنظيم حکمتيار داشت

                                                 
، جنوری PEER؛ و 1-19: صص" سوال از پشتيبانی"ی، ؛ فارست و بودانسک481: ، ص"فروپاشی بعد از جنگ سرد"  بارنت روبين،  10
اياالت متحده امريکا و "گرينتر، . الرنس ای: در مورد حمايت غير مستقيم دولت امريکا از دولت ربانی مراجعه کنيد به. 22: ، ص1992، 23

  101 -119: ، صص1993، نشريهء امور آسيايی، تابستان "چالش های جديد، فرصت های جديد: جنوب آسيا
  905 -922: ، صص1993، مطالعات آسيايی، سپتمبر "افغانستان و قدرت های منطقه ای"  رسول بخش رئيس،  11
منافع تغيير يابندهء قدرت های منطقه ای و "انوارالحق احدی، :   برای مطالعه بيشتر در مورد تصادم ميان منافع منطقه ای مراجعه کنيد به 12

  80 -93: ، صص1994، نشريهء امور آسيايی، تابستان "رابطه اش با مناقشهء افغانستان
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 نمی افغانستان قدرت را بدست بگيرند؛ و از طرف ديگر، با توجه به نفوس پشتون تبار خودش، پاکستان

نتيجتًا، در حاليکه ساير قدرت های منطقه ای در . 13خواست اين تنظيم ها طرفدار نشناليزم پشتون باشند
مورد حمايت از موتلفان خويش در افغانستان بسيار مصمم و مشتاق بودند، پاکستان تا اندازه ای در 

  . مورد گروه ُمَرَجح خودش دچار سردرگمی و بی تصميمی گرديد
  

 سياست اين کشور در افغانستان را حتی بيشتر دچار سردرگمی 1993پاکستان در سال تغير دولت 
در حاليکه صدراعظم قبلی، نواز شريف، سياست های سلف خود در مورد حمايت از حکمتيار . ساخت

در مقابل ساير رقيبان را ادامه می داد، صدر اعظم جديد، بينظير بوتو، سعی کرد دولت خود را از 
در واقع، برخی گزارشات حاکی از آنست کمک پاکستانی ها وسيلهء مهم در . اصله دهدحکمتيار ف

  . پيروزی طالبان بر حکمتيار بوده است
  

هرچند طالبان اکثر واليات پشتون نشين را تحت يک ادارهء واحد در آورده اند، که در دراز مدت 
د کرد، اما طالبان تا کنون قادر احتماال پشتون ها را در مبارزهء شان برای کسب قدرت کمک خواه

  . نبوده اند خط سير نزولی پشتون ها را در برابر ساير گروه های تباری برعکس نمايند
  

  آيندهء مناسبات تباری
  

اينکه پشتون ها قادر خواهند شد سلطهء خود را دوباره بدست بياورند و يا بيشتر ازين به حاشيه رانده 
غانستان تجزيه خواهد شد و يا اينکه حدود ارضی فعلی آن دست نخورده شوند، بستگی به اين دارد که اف

، کشور بطرف چندپارچگی 1992از زمان فروپاشی رژيم کمونيستی در اپريل . باقی خواهد ماند
شش واليت در شمال تحت کنترول جنرال دوستم در آمده است که از دستورات کابل . حرکت کرده است

. ز لحاظ عملی، شمال اکنون از يک خوداراديت غير رسمی برخوردار استسرپيچی می نمايد، و کًال ا
در غرب، اسمعيل خان بر بيشتر از چهار واليت حکم رانده و هرچند در ائتالف با ربانی قرار دارد، 

راديت ا به اينطرف از خود 1992هزاره جات از سال . اما اسمعيل خان مطيع کابل بحساب نمی آيد
کابل بر واليات پشتون نشين در جنوب شرق، جنوب و جنوبغرب هم سلطه .  استغير رسمی برخوردار

اگر افغانستان در امتدار خطوط قومی تجزيه شود، پشتون ها در جنوب هندوکش يک دولت . 14ای ندارد
همگون از لحاظ تباری تشکيل خواهند داد که يا مستقل خواهد بود و يا با پشتونهای پاکستان متحد خواهد 

تاجک ها، ازبک ها و . هزاره ها هم ممکن است دولت خودشان را در هزاره جات تشکيل دهند. گرديد
ترکمن ها ممکن است يا واحد های جدا گانه تشکيل دهند و يا به ترتيب به تاجکستان، ازبکستان و 

  . ترکمنستان ملحق گردند
  

بلحاظ .  غير محتمل استنستان افغابااين وصف، بعلت عوامل داخلی و بين المللی تجزيهء رسمی دولت
 درصد جمعيت را تشکيل می دهند، در سرتاسر کشور 75داخلی، تاجک ها و پشتون ها، که رويهم 

محدودهء ارضی واحدی و يا الحاق به تاجکستان، نمی تواند تمام تاجک های هيچ . گسترده شده اند
يستگاه و خاستگاه پشتون ها جنوب به همين گونه، هرچند بلحاظ تاريخی ز. افغانستان را دربر بگيرد

در واقع، قبل از شورش باسمچيان . هندوکش است، اما آنها در شمال نيز حضور قابل مالحظه دارند
، که منجر به ورود تعداد عظيمی از پناهنجويان ازبک 1920ضد شوروی در آسيای مرکزی در دهه 

 ازينرو، تجزيه در امتداد .ز ازبک ها بودبه شمال افغانستان گرديد؛ نفوس پشتون ها در شمال بيشتر ا
 و شايد همين مالحظه باشد که مانع تقاضای جدايی طلبی توسط 15خطوط قومی بسيار مشکل خواهد بود

هر گروه قومی گرديده است؛ در عوض، گروه ها تقاضای راه حل فدرالی را برای مناقشات تباری 

                                                 
  18: ، ص1992، 24، سپتمبر )PEER(  مراجعه کنيد به  13
  23:، ص1993، 18، و فبروری 11:، ص1991، 31، اکتوبر FEER؛ 1:، ص1993، 17 نيويارک تايمز، جنوری  14
  56 -65: ، صص1992جوالی -، جون)پشاور(اکی، شماره سوم ، خپلو"د افغانستان لپاره د فدرالی سيستم طرحه عملی ده؟"  ارغوان،  15
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برای فدراليزم نيز فروکش کرده است، و رهبران با اينوصف، طی سال پار حتی تقاضا ها . نموده اند

  . اقليت های مختلف تباری ندای وحدت ملی را در افغانستان سر داده اند
  

بجز از چند استثنای اندک، سيستم . محيط بين المللی نيز برای تجزيهء رسمی افغانستان مساعد نيست
توسط جامعهء جهانی، بسيار مقاوم و ملت های مدرن شناخته شده - در برابر تجزيهء دولتبين المللی

اگر چنين چيزی در افغانستان اتفاق بيفتد، روال خطرناکی را برای تمام ملت های . سختگير بوده است
هند، ايران، پاکستان و جمهوری های آسيای ميانه . منطقه با عواقب ناخوشايند پی ريزی خواهد کرد
ء افغانستان در امتداد خطوط قومی احتماال يک تأثير همه بلحاظ تباری جوامع ناهمگون هستند و تجزيه

اين امر توضيح می دهد که چرا پاکستان، . بی ثبات کننده بر تمامی اين کشور ها خواهد گذاشت
بنا بر اين، غير محتمل است که . ازبکستان، ترکيه و ايران همه چنين تجزيهء رسمی را رد کرده اند

ادامهء وضعيت :  دو بديل واقعبينانهء ديگر عبارتند از. ربه نمايدافغانستان چنين تجزيهء رسمی را تج
  . آنارشی فعلی و تجزيهء غير رسمی و يا بازسازی دولت مرکزی در افغانستان

  
اول، ادامهء جنگ مانع .  ادامه يابدنهايتبداليل زيادی، حالت کنونی هرج و مرج نمی تواند بطور بی 

همزمان با کاهش تدريجی کمک های جهانی به  . می شود از ايران و پاکستانينبرگشت مهاجر
که عودت اين مهاجرين يکی از اهداف  وارد شده است بطوريدولتمهاجرين فشار سنگينی بر هر دو 

 به اينطرف، ايران تعداد زيادی از مهاجرين را 1993از سال .  راتشکيل می دهدعمدهء هر دو کشور
 اما ادامهء جنگ داخلی جاری شرايط الزم برای ،16رده است وادار به عودت اجباری به افغانستان ک

ازينرو، بسيار احتمال دارد که هر دو کشور ايران و . برگشت تمامی آنها را بسيار نامساعد ساخته است
  . پاکستان فشار الزم را برای حل مناقشهء افغانستان وارد نمايند

  
جنگهای مداوم با قطع توليد کل .  ساخته است سال جنگ اقتصاد افغانستان را بطور جدی فلج16دوم، 

بطور اضافی رابطه دارند، و با اقتصاد بخور و نمير داخلی، جناح های درگير جنگ مجبور خواهند شد 
هرچند حمايت های مادی خارجی از رقيبان در جنگ داخلی .  به کمک های خارجی متکی گردندکامل

 سياسی طوالنی احتماًال حاميان خارجی گروه های –می در گذشته فراوان بود، ادامهء يک بن بست نظا
قطع کمک . مختلف افغان را مجبور خواهد ساخت تا سياست های خود را مورد تجديد نظر قرار دهند

  .های خارجی خاتمهء جنگ داخلی را شتاب خواهد بخشيد
  

. استفاده قرار گيردسوم، هرج و مرج در افغانستان می تواند توسط تروريستان بين المللی مورد سوء 
غرب هم اکنون در مورد پيوند ها بين تروريست های اسالمی بين المللی و گروه های معين در 

 و هرچند اين مشکلی نيست که نياز به اقدام فوری داشته باشد، اما 17افغانستان ابراز نگرانی کرده است
خاتمهء هرج و مرج در افغانستان . به نظر می رسد در آينده توجهات بيشتری را بخود جلب خواهد کرد

به نظر می رسد انگيزهء عمده در عقب حمايت . احتماًال اثر منفی بر تروريزم اسالمی خواهد داشت
امريکا از برقراری تالشهای صلح ملل متحد در افغانستان، نگرانی آنکشور در بارهء فعاليت های 

  . تروريستی بين المللی باشد
  

 ازهم گسيختگی اقتصاد نورمال داليل عمدهء توليد دراماتيک مواد مخدر در و چهارم، فروپاشی دولت و
از آنجاييکه . افغانستان است که اولين و يا دومين تأمين کنندهء مواد مخدر بازار های غربی می باشد

مواد مخدر در غرب تبديل به معضل بزرگ اجتماعی و سياسی شده است، دولت های غربی به منابع 
نشان می دهند و ء مواد مخدر در خارج، در کنار محدود سازی توزيع آن در داخل توجه تأمين کننده

                                                 
  .3: ، ص1994 جوالی، 27، )پشاور(نشريهء وفا " وضع مهاجرين افغان در ايران"؛ و A3، 1992، 31 نيويارک تايمز، آگست  16
  .IV5: ، ص1993 اپريل، 25؛ و 114: ، ص1993 مارچ، 28 نيويارک تايمز،  17

 10



  821- 628 صفحات 1995 ی، جوال7 شماره ،35 جلد ،يیاي مطالعات آسهينشر: یانوار الحق احد

 
همانند تروريزم، . 18خاتمهء هرج و مرج در افغانستان کمک بزرگی به کنترول اين تجارت خواهد بود

مسئلهء مواد مخدر نيز يک دليل عمدهء حمايت امريکا از تالشهای جاری صلح ملل متحد در افغانستان 
عوامل فوق الذکر ممکن است نيازمند توجه فوری و قوی نباشند، اما هم قدرت های منطقه ای  . ی باشدم

در . و هم غرب را سرانجام ترغيب خواهند نمود تا برای خاتمهء هرج و مرج فشار الزم را بياورند
  . ذاردنتيجه، بسيار احتمال دارد که افغانستان بحران کنونی را بدون تجزيه شدن پشت سر بگ

  
در صورتيکه افغانستان بلحاظ ارضی دست نخورده باقی بماند، پشتون ها صرفًا بخاطر تعداد بيشتر 
نفوس شان، احتماًال خط سير نزولی کنونی شانرا برعکس نموده و دوباره در صحنهء سياست افغانستان 

فغانستان وجود دارد؛ تخمين های متفاوتی از نفوس پشتون ها در ا. سلطهء خود را بدست خواهند آورد
 درصد کل جمعيت 60 درصد جمعيت را دارند در حاليکه ديگران معتقدند بيشتر از 40برخی ادعای 
در غياب آمار قابل اعتماد  فيصدی دقيق نفوس را به مشکل ميتوان مشخص نمود، اما . را احتوا ميکنند

 دورانيکه اکثريت های تباری در در . 19 فيصدی را بعمل آورده اند50-55بيشترين منابع تخمين بين 
هر جا به سلطه رسيده اند، بسيار غير واقعبينانه خواهد بود که در درازمدت، پشتون ها از برتری غير 

برعالوه، سلطهء پشتون ها احتماًال . در افغانستان محروم ساخته شوند) دفکتو= غير رسمی(نهادينه 
است؛ مثال بی اتفاقی نقش مهمی را در زوال شان دوباره رجعت می کند زيرا علل زوال شان موقتی 

  . بازی نمود، ليکن با سربرآوردن طالبان، اتحاد پشتون ها بطور قابل مالحظه ای قوام يافته است
  

ازين گذشته، اقليت ها در افغانستان يک مخرج مشترک محکم ندارند تا آنها را قادر به ايجاد ائتالفی 
هزاره به همان شدت مخاصمت بين -بطور تاريخی، خصومت ازبک. دوامدار عليه پشتون ها بسازد
به همين ترتيب، ازبک ها و تاجکان تاريخچهء روابط غير دوستانه، هم . پشتون ها و هزاره ها می باشد

زوال . تجربيات دو سال گذشته، به اين تحليل اعتبار می بخشد. در افغانستان و هم در آسيای ميانه دارند
ها با تشکيل ائتالف شمال آغاز شد، اما آن ائتالف در کمتر از يک سال از هم دراماتيک پشتون 

 جنگيدند، و در 1992هزاره ها و تاجکان عليه يکديگر در کابل بسيار به زودی در آگست . گسيخت
، جنرال دوستم 1994در واقع، از اوايل .  ازبک ها نيز ائتالف شان را با تاجکان کنار گذاشتند1993

. ائتالف کردند) تاجک(با حکمتيار پشتون عليه مسعود و ربانی ) هزاره( عبدالعلی مزاری و) ازبک(
 ها مانند نورستانی ها، پشه ای ها، براهويی ها و بلوچ ها هميشه به پشتونها اقليتعالوه بر آن، برخی 

قادر به ايجاد بسيار غير محتمل است که اقليت ها ازينرو، . نزديکتر از ساير گروه های قومی بوده اند
نتيجتًا، پشتون ها بعنوان . يک ائتالف دوامدار با پشتيبانی بيشتر از نصف نفوس افغانستان گردند

بزرگترين گروه قومی احتماًال سلطهء غير رسمی شان را دوباره کسب خواهند نمود اگر افغانستان به 
  . چند واحد قومی تجزيه نگردد

  
ايد مناسبات تباری را بر مبنای محکم و روشن برقرار نمايد؛ ليکن، يک افغانستان بازيافت شده، ب

اقليت ها اغلب شکايت دارند که آنها . مسئلهء برابری و هويت بايد بطور جدی مورد تأکيد قرار گيرد
اما . قربانی تبعيضات فرهنگی، اقتصادی و سياسی بوده اند که تا قبل از جنگ دوم جهانی صدق ميکرد

 شاهد و سند قناعت بخشی ارائه نداده اند تا مدعيات تبعيض عليه شان را اثبات بعد از آن، اقليت ها
اسالم يک چهارچوب کلی فرهنگی را برای تمام گروه های تباری در افغانستان فراهم کرده . نمايد
آنچه که پشتون ها را از ساير افغانهای مسلمان تفکيک می نمايد، عنعنات رفتاری ماقبل اسالمی  . است
 هنوز هم بخش عمده ای از فرهنگ پشتونی را دربر پشتونوالیهرچند .  استپشتونوالی بنام شان

                                                 
؛ و 1993مقالهء ارائه شده در مجلس ساالنه، انجمن مطالعات خاور ميانه، نوامبر "  برای آيندهء دولت افغانستانسناريو هايی" الری گودسانز  18

  .63 -71: ، صص1994، اپريل )پشاور(نشريهء دپلمات " هروئين و افغانستان"
خی نويسندگان مناقشه کرده اند بر. 39 -56: ، صص1989، اوربيس، زمستان "انقراض يک جمعيت: افغانستان" َمِرک سليوينسکی،  19

 ميليون مهاجرين مقيم پاکستان، ايران و غرب پشتون هستند، پشتون ها موقف اکثريت خود را در افغانستان از 5بخاطريکه اکثريت عظيم بيش از 
ينوصف، اين مناقشه در صورت عودت با ا. نتيجتًا آنها مناسبات تباری نوينی را بر اساس اين تغيير دموگرافيک پيش بينی ميکنند. دست داده اند

، نشريهء "موقعيت اقليت ها: افغانستان بعد از شوروی"نيوول، . ريچارد اس: مراجعه کنيد به. مهاجرين به کشورشان بی اعتبار خواهد شد
  . 1090 -1108: ، صص1989مطالعات آسيايی، نوامبر 
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در واقع، از دهه . ميگيرد، اما دولت هرگز تطبيق آنرا باالی اجتماعات غير پشتون اجباری نکرد

 حتی در مناطق پشتون نشين حمايت کرده پشتونوالی دولت قوانين اسالمی شريعت را در مقابل 1880
  .ستا

  
از آنجاييکه مطالعهء سيستماتيک توزيع ثروت در افغانستان انجام نشده است، ادعای اقليت ها در مورد 

با اينوصف، از آنجاييکه زمين وسيلهء عمدهء توليد . تبعيض اقتصادی نه می تواند رد گردد و نه تأييد
برخالف .  روشنی بيندازدمی باشد، توزيع مالکيت بر زمين ممکن است اندکی در مسئلهء توزيع ثروت

ساير کشور های آسيای غربی و جنوبی، طبق نظر دوپری، توزيع زمين در افغانستان حتی قبل از 
 درصد زمين های زراعتی توسط 60دوپری تخمين زده است که .  بسيار برابر بود1978انقالب 

تقريبًا معادل يک  ( جريب1000 نفر در تمام مملکت بيش از 30مالکان زمين کشت می گرديد و فقط 
پژوهشگر شوروی گلوکهادد و پژوهشگر هندی موکرجی، با استفاده از آمار . زمين بوده اند) 20آکر

در نوع خود ، اطالعات نسبتًا سيستماتيک و شايد 1978های دولت افغانستان و ساير منابع در سال 
 تخمين .تان جمع آوری کرده اندقابل اعتماد ترين در ساليان اخير را در مورد توزيع زمين در افغانس

 درصد خانواده های افغان بين يک تا شش هکتار زمين را 42های آنها نشان می دهد که در حاليکه 
داده های موکرجی و .  درصد از خانواده ها بر مقداری زمين مالکيت دارند75مالک هستند، بيش از 

 درصد زمين های 40ز خانواده ها بيش از  درصد ا4 ويا 9گلوکهادد، به ترتيب، نشاندهنده اينستکه 
با اينوصف، اوسط مالکيت زمين حتی در بين خانواده های . شخصی در دسترس را مالک بوده اند

 هکتار بوده است که در مقايسه با تمرکز زمين در ايران، پاکستان و هند بسيار کمتر 18 تا 15زميندار 
ا بگونهء نامتناسب، مقدار قابل مالحظهء از زمين ها را بنا براين، معلوم نيست که پشتون ه. 21می باشد

در ملکيت خود داشته باشند، و حتی اگر اينطور می بود، برنامه های اصالحات ارضی در دورهء دوم 
  . بايد زمين ها را دوباره به کشاورزان توزيع مجدد کرده باشد) ح،د،خ،ا(داود و 

  
ت ها اينستکه پشتون ها در گذشته تقريبًا مناصب دولتی را با اين وجود، پايدار ترين شکايت توسط اقلي

قبل از (ليکن يک تحقيق جديد، نشان ميدهد که در دوران رژيم قديم . در انحصار خود در آورده بودند
، پشتون ها، تاجکان، سادات و ساير گروه های تباری به ترتيب فيصدی های آتی را در ميان )1963

در .   فيصد4.5 فيصد و 6.4 فيصد، 29.2 فيصد، 57.9: حتوا ميکردندنخبگان سياسی افغانستان ا
 56.1پشتون ها : ، اين ترکيب به ارقام زير تغيير يافت)1964-1973(دوران دههء قانون اساسی 

هم پشتون ها و هم . 22فيصد5.5 فيصد و ساير گروه های ُسنی 3.3 فيصد، سادات 33فيصد، تاجکان 
سهم بيش از حد سادات جدی تر بود و شيعه ها . ود مناصب دولتی داشتندتاجکان اندکی بيش از سهم خ

 15شيعه ها در حدود . کًال و هزاره ها خاصتًا بطور جدی کمتر از سهم خود مناصب دولتی داشتند
 فيصد نخبگان سياسی را در 2.2  و 1.8فيصد نفوس را تشکيل می دهند اما  به ترتيب فقط حدود 

بنا بر اين، به استثنای شيعه ها و مخصوصًا . هء قانون اساسی تشکيل می دادنددوران رژيم قديم و ده
در . هزاره ها، ادعای ساير اقليت ها در مورد تبعيض سياسی توسط کدام شاهد و سندی تأييد نمی گردد

 سهمی پشتون هادر مناصب سياسی کاهش يافت، اما -واقع، در حاليکه طی دههء قانون اساسی بيش
  .  درصد ديگر افزايش پيدا نمود3 تاجکان  سهمی-بيش

  
بلحاظ تاريخی، نه تنها اقليت . افغانها نبايد بيعدالتی تاريخی را با نابرابری های موجود اشتباه بگيرند

های تباری مورد تبعيض قرار گرفتند، بلکه پشتونهای غير درانی، مخصوصًا غلجايی ها نيز قربانيان 
 تا انقالب سوسياليستی 1963ز پايان جنگ جهانی دوم، و مخصوصًا از با اينوصف، ا. تبعيض بوده اند

                                                 

 

  .147: ، ص)1973رينستون، انتشارات دانشگاه پ: پرينستون(  لوئيس دوپری، افغانستان  20
کانفيلد در مجموعهء . نظيف شهرانی و رابرت ل. ، در م"انقالب مارکسيستی و مقاومت اسالمی در افغانستان: معرفی"نظيف شهرانی، .  م 21

آنتروپولوژيک: انقالبات و طغيانها در افغانستان : ، صص)1984ورنيا، انستيتوت مطالعات بين المللی، دانشگاه کليف: برکلی، کليف (يک منظر
19- 18  
  .77 -99: ، صص"نخبگان سياسی" بارنت روبين،  22
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 دولتهای مختلف در افغانستان سخت تالش نمودند تا يک جامعهء ملی را بر اساس برابری تمام 1978

البته، برابری در مقابل قانون تضمين کنندهء برابری اجتماعی نيست و شايد يک . شهروندان بنا نمايند
افغانها نياز . ر نسبت به عدالت اجتماعی اين باشد که فرصت های برابر را مهيا بسازيمبرخورد عملی ت

دارند تا يک جامعهء ملی بر اساس برابری تمام شهروندان درمقابل  قانون و برابری فرصت ها در 
بری اقليت هايی که عدالت را مطالبه می کنند بايد موارد مشخص از نابرا. توزيع منابع را ايجاد کنند

  . های قانونی  و نيز موانع در مقابل برابری فرصت ها برای همه را شناسايی نمايند
  

پشتون ها . ناخوشنودی پشتونها از رفتار اقليت ها در مورد هويت دولت افغانستان ريشه می گيرد
ل شد و معتقدند که آنها اکثريت را در افغانستان تشکيل می دهند و دولت افغان بوسيلهء پشتون ها تشکي

. افغانستان تنها دولت پشتونی در جهان است و اقليت ها بايد هويت پشتونی دولت افغان را بپذيرند
هيچ اقليت تباری نتوانسته است بطور . اکثريت گروه های تباری ديگر در منطقه دولتهای خود را دارند

کستان را و يا هويت جدی هويت فارسی ايران را و يا هويت ترکی ترکيه را و يا هويت تاجکی تاج
پشتون ها مناقشه ميکنند که اين قاعده بايد در مورد افغانستان . ازبکی ازبکستان را به زير سوال ببرد

  . نيز صدق کند
  

 منطقه که دولت های کشورهایپشتون ها معتقدند در مناسبات شان با اقليت های تباری بيشتر از ساير
هرچند  .ی داده اند، از بردباری و شکيبايی کار گرفته اندبرتربر سايرين با جبر زبان خود را شان 

برخی پشتون ها معتقدند که زبان پشتو بايد موقف مشابه در افغانستان داشته باشد، اما بسياری پشتون ها 
مايل به پذيرش زبان دری بعنوان يک زبان رسمی هستند به شرطی که به زبان پشتو ارجحيت 

  . سمبوليک داده شود
  

ر زمانيکه پشتون ها تقاضای برتری زبان پشتو و هويت پشتونی دولت افغان را می نمايند، متهم ليکن ه
آنها احساس ميکنند تقاضای اقليت ها برای يک ساختار فدرالی . به فاشيزم و سرکوب اقليت ها می شوند

چنانچه . ردتالش غير ملموسی برای مخالفت با هويت پشتونی کشور بوده و جدايی تباری را مدنظر دا
انگيزهء فدرالی خواهی تشويق تصميم سازی در سطح محلی و منطقه ای برای حل و فصل مسايل 

 تقويت هويت اقليت ها و تضعيف ،واليات می بود، پشتون ها شايد آنرا قبول ميکردند، اما اگر هدف
بل درک خواهد هويت پشتونی دولت افغان باشد، در آنصورت حساسيت پشتون ها در مقابل فدراليزم قا

  . 23بود
  

هرچند طی سال گذشته شدت مناقشهء تباری بطور قابل مالحظه کاهش يافته است، اما مناسبات تباری 
در صورتيکه بر دو . هنوز دچار مشکالت بوده و افغانستان بعد از جنگ بايد با اين معضله مقابله نمايد

 پذيرش هويت پشتونی کشور -2وندان و برابری حقوقی و برابری فرصت ها برای تمام شهر-1مسئلهء 
ودولت بطور واضح تأکيد صورت نگيرد و به نحو رضائيت بخشی حل نگردد، ثبات سياسی در 

  . افغانستان فراچنگ نخواهد آمد
  

                                                 
 -65: ، صص"آيا فدراليزم عملی است؟"ارغوان، :   برای مطالعهء بيشتر درمورد ديدگاه های پشتون ها در مورد فدراليزم مراجعه کنيد به 23
56  

 13


