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 کشور است یمل تیمتوجه امن انیگرا که از جانب قوم یداتیتهد
  

  
کشور ما  یمل تیامن یفرا رو یقوم یتعارضات و کشمکش ها هیکه از ناح یداتیاز آنکه در باره چالشها و تهد قبل

. الزم به تذکر است رمیبگ یبه معرف یتا کلمه قوم  را از لحاظ شکل و معن افتدیدهم نخست الزم م حیقرار دارد توض
که هنوز در  یکوچ لیبه قبا میقد انیانیونیگرفته شده که  کوسینات ایاتنوس  یونانیاز واژه  (Ethnic) ایکه کلمه قوم 

 یدور به بت پرستان خارج از تمدن هلن یدر گذشته ها یمذهب دگاهیواز د کردندیشهر ها مستقر نشده بوند اطالق م
 زین یسیگل. همچنان مفهوم قوم در زبان انشدیو به افراد درجه دوم گفته م انیحیمس ریغ ایو انیهودی ریو سپس به غ

 یهاگروه یکردن برخ یتلق یرخودیمجزآ کردن، جدا کردن و غ  یدهنده بوده و نشان ینا پسند و منف یانهیشیپ یدارا
پست تر  یبه مفهوم نژاد ها شهیهم بآیآنرا تقر انیرا دارد. اروپائ یمورد استفاده ا نیاست و تا کنون هم چن یاجتماع

به کار برده شده  زیمعادل کفر و موهومات کفرآم شهیو قوم هم تیمفهوم قوم ها. در گذشته کردندیاز خود اطالق م
 و گروه یاجتماع یهااز گروه  ریبه غ ت،یقوم یمعادل کلمه ییاروپا ریو غ ییاروپا ییاست. در اکثر لغتنامه ها

قوم را به گروه از مردم  یو فارس یدر یفرهنگ ها ایبه کافران ارجاع داده شده است. در لغتنامه  ،یفرهنگ یها
 یها فرهنگ یبعض حیآمده است. در توض زین شاوندیداشته باشند اطالق کرده و معادل آن خو یکه با هم قرابت خون

سمت و  ،یدر متون جامعه شناس تیمفهوم قوم و قوم نیاست. بعد ها ا دهیگرد ریتعب زیواژه قوم مترادف نژاد ن یدر
مقوله  نیوارد ا جیهم به تدر یهودیپوستان، نژاد زرد ها و دارنده گان باور  اهیسکرده که  دایپ ینژاد یهاگروه یسو

. اما دیهم گرد گرید یو مذهب یزبان یهاشامل گروه تیکم مفهوم قوم تحول، کم نیا یانیپا یشدند و البته در دوره
و بافت    یبا ساختار اجتماع بچندان متناس گرددیمطرح م میمفاه نیدر ارتباط با ا یغرب یهاآنچه که در کشور

به اشخاص و گروه   یقوم یهاگروه   اینکته است که اقوام و  نیا یرو دیجوامع تأک نیدر ا ست،یکشور ما ن کیاتن
 کی یالبته در بطن خودش حاو نیاند که اها رفته نیبه آن سرزم یگرید یکه از جاها گرددیاطالق م یمهاجر ییها

متحده  االتیکه از کشور خودشان به ا ییعرب ها ایها  ینیبود. به عنوان مثال چ گرخواهدید یتناقض و پارادوکس
خود  نیکه در سرزم یدر حال رند،یگیقوم مورد توجه قرار م کی یمهاجرت کرده اند در آن کشور به مثابه کایامر
 یهاف  قوم ن بر خالیبه لحاظ سرزم ییکایآمر یها در جامعهشوند. آن یملت بزرگ محسوب م کیاز  ییجز

 یجامعه نیبا سرزم یوندیگونه پ چیخورده است، ه وندیپ نیشان با سرزم فیهستند و تعر گرید یکه در جاها یگرید
  .ها بهیغر یعنینداشته اند  کایآمر جامعه یعنیمورد نظر 

 ییو قوم گرا زمیونالیپردازان مشهور ناس هیاز نظر یکی ( Anthony D. Smith ۱۹۳۹ – ۲۰۱۶)تیسم یآنتون
که  گرددیاز انسانها اطالق م ی:  " قوم به گروهکندیم فیتعر نیقوم را چن  زمیو مدرن زمیونالیکتاب ناس سندهیو نو

واصل ونسب مشترک دانسته و  ییاین یها یگ ژهیو یخود را دارا یافسانه ا کیبنابر  یگروه اجتماع نیا یاعضا
که به احتمال غالب طبق افسانه  باشندیم یومذهب یرفتار ،یزبان ،یمشترکات فرهنگ یگروه  اغلبآ دارا نیهمچنان ا

شامل حال  یفعل وانفعاالت اجتماع انیبوجود آمده و در جر گرید یبنابر عوامل ایو گرددیبه آبآ واجداد شان بر م یا
    " .گفته شود زین یکتله فرهنگ کیبه  تواندیقوم م کی بیترت نیباشد که به ا دهیگرد گروه نیا

 David Riesman    ۱۹۰۹  ن )زمیرا دیویبار د نیاول یبرا نشیامروز یاجتماع – یاسیقوم را به مفهوم س کلمه
در آثارش خاصتآ در کتاب معروفش " انبوه تنها" بکار برد   ۱۹۵۰بعد از سال   ییکایجامعه شناس امر  (۲۰۰۲ –

ادوار  اتیکلمه در ادب نیا یخیتار شهیر ی. ولکرد دایپ عیواجتماع کاربرد وس استیحوزه س اتیو بعد از آن در ادب
از اشتراک  گرید یهم نوع یلو فئودا یدار. قوم در جوامع بردهداردیم انیرا ب یمتنوع ومختلف یمیمفاه خیمختلف تار

اشتراک شان  نیا یو زبان و فرهنگ مشترک دارند، ول نیهستند و سرزم یخون یوندهایپ یاست که دارا یافراد
کامل نبوده است. جامعه  یاشتراک از منظراقتصاد نیا شانیکشورها اسینبود و در مق داریپا یکاف اندازهٔ هنوز به 
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 زمیونالیناس ای ییقوم گرا ایاقوام  تیحاکم یتیارباب رع ای یودالیاند که در جوامع ف دهیاستنباط رس نیشناسان به ا
و انکشاف  صنعت و تجارت،  جادیداشت که با ا تیمحاک کردندیم فیتعر زین فیملوک الطوا ستمیکه آنرا س یقوم

شان  یدیو تول یامتعه تجارت یکردند تا امکان رقابت را برا میتنظ یجهان را طور یاسیس هیداران جغراف هیسرما
 نیکرد که هم یملت خال ای یمدن زمیونالیرا به ناس شیجا ییقوم گرا ای یقوم زمیونالیفراهم گردانند همان بود که ناس

متمرکز  یدولت ها ستمیو س یو فر اقوم یلویفرا قب یمل تیهو شیدایو پ یودالیف ستمیباعث مضمحل شدن س رام
  .است دهیگرد  حیتوض لیمسله به تفص نیقلم ا نیو دولت ملت " از ا یمنافع مل –که در بحث کتاب " ملت  دیزگردین

ممتد  یجنگها جهیتولدش که در نت تیملت بنابر خصوص دهیباور هستند  که پد نیبه ا  یعلم جامعه شناس شورانیاند
متفاوت از آن  یها فیو تعر باشدیمحصول جنگ م دهیپد نیا یعنیاست.  دهیساله( بارور گرد یس یدر اروپا )جنگها

 زمیونالیناس ف،یملوک الطوا یها ستمینظر اند که س نیمتفقآ به ا یجامعه شناس نیمتفکر نیهمه ا یول کنندیم هیارا
 تیبشر یخانمانسوز تباه کن بوده و باعث قتل عام و نابود یهابشر محرک جنگ خیدر طول تار  ییقوم گرا ای یقوم
را به  شیگرا نیو ا ستمیس نیا انیاروپا(  ۱۶۴۸ – ۱۶۱۸) یسبب با عقد قرارداد وستفال نیاست که  به هم دهیگرد

   .افگندند خیدان تار بالهز
(    ۱۹۹۷ –  ۱۹۹۲) یسالها نیسازمان ملل متحد درب یسرمنش نیششم(  ۲۰۱۶ – ۱۹۲۲)  یپتروس غال پتروس

به علت گسترش و  یجهان تیهشدار داد که امن انیملل متحد به جهان یاجالس عموم یط ۱۹۹۳نوامبر  ۹ خیبتار
گزارش اعالم کرد که  نی. او در ااردبالفعل قرار د دیجنگ سرد در معرض تهد انیپس از پا  یمنازعات قوم دیتشد

اختالفات  هیآنها بر پا تیاست که اکثر وستهیجنگ بوقوع پ ۱۲۷در جهان  ۱۹۹۳دوم تا سال  یجنگ جهانبعد از ختم 
  .خانمانسوز در امان نبوده اند بتیمص نیجهان از ا یبود و اکثر کشور ها یقوم
  ییکایجامعه شناس امر (Ted Robert Gurr  ۱۹۳۶ – ۲۰۱۷  ر )اساس مطالعات جامعه شناسانه تد رابرت گ بر

دولت ها"  هیبنام " مردم عل شیدر جهان انجام داده است در کتاب خو یمنازعات قوم نهیکه مطالعات فراوان در زم
طلبانه و خود  ییکه اهداف جدا جهاندر  یجنگ  و منازعه قوم(  ۵۰) ۱۹۹۴ – ۱۹۹۳ یسالها ی: طنگاردیم

رخ داد که عده از آنها به  ایدن کیژیمناطق استرات یثبات ساز یب یبرا قتیرا عنوان کرده بودند و در حق یمختار
نفر کشته،  ونیلیچهار م ۴ یقوم یجنگها نیا جهی. در نتدندیبه استقالل رس یو مداخالت مستمر خارج انیکمک خارج

 یجنگها یبود خسارات انسان نیآواره شدند. ا نفر ونیلیم(  ۲۷و هفت ) ستیو ب وبیو مع ینفر زخم ونیلیهفت م
   .دیحدس بزن دیتوانیرا شما خود م یو روان یاجتماع ،یخسارات اقتصاد ریسا نجایکمتر از دو سال از ا یط یقوم
آن تا  جهیاست که در نت ینوع تعارضات  و اختالفات بشر نیو خشن تر نیتر ریاز فراگ یکی یتعارضات قوم بنآ

 نیاست و مهمتر وستهیدر گوشه و کنار جهان بوقوع پ یقوم یها یو پاکساز ،یبار قتل عام، نسل کش نیکنون چند
       .باشدیم یتعارضات قوم و ییکشور ها همانا قوم گرا یبرا یو اجتماع یساختار ،یاسیشگاف س
 میاست. حاکم بودن پارادا دیجد یمبحث یلالملنیدر حوزه روابط ب یمنازعات قوم ژهیبه و تیقوم وقوم مطالعات

الشعاع تحت یالمللنیو ب یداخل استیرا در سطح س رگذاریتأث اریبس ریمتغ نیتوجه به ا ،یالمللنیبر روابط ب ییگراواقع
 یاسیس یها یدر باز دیمحمل جد کیبه مثابه  ییقوم وقوم گرا ژهبود که وا ۱۹۹۰قرار داده است. در واقع از دهه 

 یومطالعات جامعه شناس یالمللنیخفته در مطالعات روابط ب یمحمل ها ایمانده  هیدر حاش گرانیتحت عنوان باز
   .تسازان را به خود مشغول داش یژیو استرات یالمللنیبنظران جامعه شناس و روابط  و صاحب گرانلیتوجه تحل

 ایروآسیو ا  یشرق یاروپا – نیالت یکایامر قایافر – ایرا در آس یدهشتناک قوم یفوران خشونت ها کیوریت هیپا
 Samuel Phillips نگتونیهانت لیکردند. کتاب " برخورد تمدن ها " از سامو یزیطرح ر یجامعه شناسان غرب
Huntington ( ۱۹۲۷ – ۲۰۰۸ ) چاردیاثر ر انیپا یمنازعات ب کتاب ،ییکایدان و جامعه شناس امر استیس 

وزارت خارجه  یروابط خارج یشورا سییهم اکنون ر ۱۹۵۱  یجو ال ۲۸متولد    Richard N. Haass   هاس
آثار  یادیو عده ز یجامعه شناس غرب شمندانیآثار اند ریهام و سا نیما لیکتاب آشوب از دان کا،یمتحده امر االتیا
 انهیخودشان رهنما یگزاران کشور ها استیس یرا برا  یراهکار ها و خط مش  کطرفیراستا از  نیدر ا گرید

 یقوم یها ستیونالیطلبان و ناس ییجدا ان،یقوم گرا یبرا کیوریت یطرح ها و مبان گریطرح دادند و از طرف د
 کیتئور یمبان نیهم هیدادند که بر پا هیارا یقوم نیمتعصب نیا یبدرد بخور مدرن برا یها وهیگوشه وکنار جهان با ش

جهان که منافع شان را در دراز مدت و  کینقاط استراتژ یباال یگزار ریو تأث یابیدست یبرا یغرب استگذارانیس
کشور ها و مناطق  یطرح کردند تا با استفاده از آشوب ها و تعارضات قوم یها یژیاسترات کردیم نیتأم یکیتاکت

حربه استفاده کردند و دولت  نیاز ا زیتوازن قوا ن جادیا یهم برا ییادر جا ه ایثبات ساخته و  یمختلف جهان را ب
   .با ثبات را از پا در آوردند یها
 انی"  بدیساله جد یهاس که در کتاب "جنگ س چاردیاز نوشته ر یکوچک یتوجه تانرا به گوشه ا خواهمیم نجایا در

   :داشته جلب کنم
. وستهیبه وقوع پ مانیا یجبهه یسنت یرقبا نیب یمذهب یهایریشده است که به سبب درگ رانیو یمنطقه کی نیا "
که به  هیمناقشه توسط حاکمان همسا نیروها برقرار است و بر آتش ا انهیو م انینظامشبه  نیمناقشه همچنان ب نیا

 یهابخش نیو در ب یصورت داخل . مناقشات بهشودیم دهیدم ،شان هستند یدنبال دفاع از منافع خود و بسط اثرگذار
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ها شده است. دولت لیناممکن تبد یبه امر یقوم یهاو جنگ یداخل یهاجنگ صی. تشخونددیپ یمنطقه به وقوع م
 زهاو در سراسر مر یداخل یهااتیرا در عمل -هاو امثال آن انینظامشبه  –تر کوچک  یهااغلب کنترلشان بر گروه

بوقوع  یها زمان یریهمه درگ نی. ) اشوندیم خانمانینفر ب هاونیلیو م شودی. روند تلفات بدتر مدهندیاز دست م
 کسانیرا بخاک  ییقایافر یو کشور ها من،ی ه،یاش عراق، لبنان، سور نیو متحد کایمسلح امر یها رویکه ن ونددیپیم

در وجب  یو استخبارات یکیلوژست ،یدفاع ،یاتیمجهز عمل  یها گاهیبا پا ییکایامر یها رویکردند و ده ها هزار ن
  . م (کنندیم یرا پاسدار کایاستقرار داشته و منافع امر انهیوجب شرق م

اول قرن هفدهم  یمهین یاروپا فیاوضاع همان توص نیامروز است. در واقع ا یانهیعبارات اوصاف شرق م نیا
  .است

 یبود، به نشانه شدهمالیکه حقوقش پا یتونس فروشوهیم کی نکهیازاپس راتیی، روند تغ۲۰۱۱در سال  انهیشرق م در
است  ییطرح ها یور شد. ) اشاره به بهار عربچند هفته، منطقه شعله یآغاز شد؛ ط دیاعتراض خود را به آتش کش

قرن  یبود. م ( در اروپا کایمتحده امر االتیخارج ا ارتوز یسیبورد پال سییکه در آنزمان ر سندهینو نیاز خود ا
 ناندیفرد –هابسبورگ  کیامپراتور کاتول هیعل ییایبوهم یهاپروتستان یلهیبه وس یمذهب یاشورش منطقه کیام،  ۱۷

  .ور شدن آن منطقه شدموجب شعله –دوم 
 دهیبه آلمان کش یاه در دورهک ینیخود در سرزم شانیکاز هم تیحما یبه موازات هم برا هاکیو کاتول هاپروتستان

ناخواسته در آن  شدندی مشیو اتر دنیفرانسه، سو ا،یآن دوران که شامل اسپان یهااز قدرت یاری. بسدندیکوشیشد، م
اروپا تا  خیبخش تار نیترو مخرب نیتربود که خشن سالهیس یهااتفاقات جنگ نیها وارد شدند. ماحصل اکشمکش

  .شدیرخ داد محسوب م ستمیکه در قرن ب یقبل از دو جنگ جهان
وجود  انهیدر شرق م ۲۰۱۴-۲۰۱۱ یدادهایدر اروپا و رو ۱۶۴۸-۱۶۱۸ یهاحوادث سال نیب یآشکار یهاتفاوت

 ،«یار عرببه»سال پس از طلوع  میوجود دارد. سه و ن انیم نیهم در ا یو البته جد اریتشابهات بس حالنیدارد. باا
و مرگبار وجود دارد؛ هرقدر هم که اوضاع  نهیهزپر مدت،یطوالن یمبارزه کی وستنیبه وقوع پ یبرا یاحتمال جد
  .بدتر هم بشود اریبس تواندیبد هست م

 لیشوراندن مسا یبرا ییکایخاصتآ امر یگزاران غرب استیو س شورانیکه اند کیوریت یاز مبان یبود شمه ا نیا
  .شان در دست دارند وداشتند یاتیجهان و ساحات منافع ح یآشوب ها  در کشور ها نیا انیو طغ یقوم
در پاکستان و اطراف افغانستان که توجه  یاسالم یافراط ییگرا ادیبن وعیرشد وش ،یاتحاد شورو یاز فروپاش بعد
معطوف ساخت عالوتآ پس از حوادث  زین کالیرا به اسالم و آنهم اسالم راد کایامر ژهیغرب وبو یاسیس گرانیباز
 کایمتحده امر االتیغرب وخاصتآ ا یاسیس ومعادالتدر تعامالت  هاتیاز قوم یکی، استفاده تاکت۲۰۰۱سپتامبر ۱۱
 مسلحانه با بهره ریغ ایتالش دارد تا در چارچوب جنگ مسلحانه و کایاساس امر نیاست. بر ا افتهی تیاهم اریبس

به مقابله  بپردازد که  کندیم نیاش را تآم ژکیمنافع استرات کهییدر اکثر کشور ها هاتیاز مسئله قوم یبردار
مارچ  ۲۸متولد  zbigniew Brezezinski یژنسکیبر ویگنیبیچون ز ییکایدست امر رهیچ  یژست هایاسترات
 سیدر کتاب اش بنام  " شانس دوم : سه رئ استیس نیا یو اصل نیطراح نماد۲۰۱۷ یم ۲۶و درگذشت  ۱۹۲۸

 Second Chance: Three Presidents and the Crisis of   کایآمر یجمهور و بحران ابر قدرت
American Superpower " در کتاب اش بنام " فرستاده از کابل تا  ۱۹۵۱مارچ  ۲۲زاد متولد  لیخل یو زلم

شرارت محور  یها یسیپال نیا تیمکرر بر حقان دیو وضاحت تآک سفر من در جهان آشفته"  به صراحت دیکاخ سف
داشته اند،  که همچنان کار  کایامر اخرمت یبه منافع کوتاه مدت ودراز مدت شان در دولت ها یابیدست یشان برا

ونس، ت ر،یالجزا من،یسابق، افغانستان، عراق،  یایوگوسالوی ژهیبو یشرق یاروپا یرا در کشور ها یسیپال نیا ییرا
   .به امتحان وسنجش گرفتند ییقایافر یمصر  و عده از کشور ها

کشور کاناداُ اقتصاد دان  ۱۹۳۲اکتوبر  ۲۴متولد   Robert Alexander Mundell C.C  قول رابرت ماندل به
 یوابستگ دیباال رفتن شد ،یمل تیو کاهش حاکم یناتوان یعنیمعروف است سه مؤلفه را  زین رویکه به پدر ا ریشه

به شعار  تیو قوم ییقوم گرا یگردد تا شعار هایباعث م یمداخالت مسلحانه با پشتوانه خارج شیو افزا یالملل نیب
ابر قدرت بعد از جنگ سرد قرار داشت  یاتیجهان که در حوزه منافع ح ییایمناطق جغراف نیتر ژکیروز در استرات

را  ایثبات ساخته و نقاط مختلف دن یبا ثبات مناطق مختلف جهان را ب یدولت ها آشوب ها نیشده و دامنه ا لیتبد
...... و حکومت  دیگرد لیکشور ها تحم نیا یو پر آشوب ساختند وسه مولفه که در باال از آن ذکر شد باال یبحران

   .قرار داده شدند یرونیو ب یمتمرکز و مقتدر به اشکال گوناگون تحت فشار درون یها
که از  یتیامن داتیتهد ۱۹۴۶ لیمتولد اپر یسیپرداز انگل هینظر  Barry Gordon Buzan بوزان یبار چنانهم

که متوجه ساختار دولت   یداتیسه نوع است: تهد باشدیم نیکشور درشرف تکو کی تیحاکم هیعل انیجانب قوم گرا
 یدولت مرکز یکه سرنگون یداتیتهد ،یالتیا یها یو خود مختار ینا مساعد مانند بحث فدرال ساز طیملت در شرا -

که  ییها دیقسمآ و سوم تهد ایکل نظام و  هیعل یمسلحانه نظام یکودتا ها و فشار ها یرا در نظر دارد بحث اجرا
    .تازند یبه آن مو هر روز از چپ و راست  دهدیرا هدف قرار م یاسیس ستمیو س یسازمان دولت
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کرده است بلکه انقطابات  یریجلوگ یخصمانه غرب در کشور ما نه تنها از اتحاد مردم بدور محور مل یها یسیپال نیا
کشور را محتمل  هیخطرات تجز یکرده و حت لیرا بر کشور ومردم ما تحم شتریخطرناک وخانمانسوزب اریبس
قرن متآخر  کیافغانستان در  رایاست. ز رخوردارب زین یخیخاص تار یگ ژهیمسئله از و نی. در افغانستان اگرداندیم

وپاکستان  ییحربه در مقابل هند برطانو نیاز ا یواتحادشورو یتزار هیروس س،یانگل ییها یژیاسترات ریدر تحت تآث
داشته  شیداره حکومت خونام در چوکات ا نیرا به ا یووزارت استیکشور استفاده کرده ور یرسم استیس ثیبه ح

 نیکننده گان ا تیفشار در قبال پاکستان از حما لهیوس ثیدوم قرن متآخر کشور هند هم بح مهیاست که البته در ن
 یاز نفوذ استعمار یریگرم( وجلوگ یبه بحر هند)آبها یدسترس یبرا یروس یها ستیژیبوده است. استرات یسیپال

در قبال کشور محبوب ما افغانستان  شیها یسیدر منطقه در پال کایمتحده امر االتیدارش ا راثیبعد ها م سیانگل
 یگزار هیقاره هند پا میدر زمان سلطه اش بر ن یسیانگل انهیماجراجو یها استیشعار پشتونستان را که در اثر س

 یبه شدت مورد بهره بردارافغان آنرا  یاسیشده بود مطرح کرده وبا استفاده از احساسات وطنپرستانه عده از رجال س
پاکستان  مونینا م شیدایدر افغانستان دولت و حکومت ما را از همان آوان پ شیعمال خو لهیقرار دادند. روسها بوس

در آوان خروج  کهیکرده وتحت فشار قرار دادند. در حال بیوترغ قیتشو ورندیشناختن خط د تیوبرسم رشیبه عدم پذ
با استفاده  توانستیسر گذاشته بودم تدوم را پش یکه بصورت فاتح جنگ جهان یقاره هند اتحاد شورو میاز ن سیانگل

 قینگون بخت فشار وارد کند تا مسئله سرحدات افغانستان باهندوستان بر حسب حقا سیاش بر انگل یالملل نیاز نفوذ ب
 نیکشور پاکستان با ا لیهم بعد از تشک ایو و خواست مردمان منطقه حل وفصل کند.  یخیموجود آنزمان واسناد تار

مورد منازعه در  لیمسا یخیمنطقه واسناد تار یبر طبق خواست واراده مردمان ودولت ها سیسالتآ دیکشور جد
   .ماند ینم راثیمنطقه به م یبرا یناسور یزخم نیتا چن دیگردیالدول حل وفصل م نیچوکات اصول و روابط ب

اسناد  ز،یمسالمت آم یستیالدول، اصول همز نیروابط ب هیمعضل بر پا نینه تنها ا یو شور بخت غیبا هزار در اما
سازان و  یسیقاره هند پال میها از ن سیبلکه بعد از خروج انگل دینگرد یوخواست مردمان منطقه عمل یخیتار

کرده  دایپ شتریگرم اعتماد به نفس ب یبه آبها دنیرس یاستعمار یسیتحقق  پال یبرا یاتحاد شورو یها ستیژیاسترات
افغانستان  یاسیس یمردم عوام و رده ها انیدر م ،یعده از رجال حکومت انهیجو یبرتر یها یگ ژهیبا استفاده از و

افغانستان از جانب  یمل یایمتضاد با منافع عل یها استیس نیتحقق ا انیکردند و در جر یبزرگ ییها یگزار هیسرما
مترادف قرار گرفت با شوک وتکان  بیقوم خاص بالترت کی انیدر م یآنزمان فعل وانفعاالت بزرگ یها متحکو
 نیدرازمدت ا یها یسیاقوام هم در پال ریسا انیدر م یگزار هیاقوام متشکله کشور که البته سرما ریسا انیدر م

با  یاستخبارات یسازمانها یاش به همکار ییقومنط نیومتحد کایحده امرمت االتیمداخله گران شامل بود. که بعد ها ا
کشور ما از آن استفاده کردند بلکه در برگشت  یثبات ساز یاز اقوام کشور ما نه تنها در ب یسیپال نیاستفاده از هم

 هیروس فیفدرات ی)جمهور یاتحاد شورو یسرحدات  جنوب یها تیمداخله ومزاحمت در جمهور یبرا یورق باز
  .کنندیکردند و م ده( هم استفایامروز

در باره تعداد اقوام و اندازه نفوس آن  شیخو یویسالنامه احصائ چیافغانستان  در ه هیاحصائ  یآنکه اداره مرکز با
 همه از تعداد اقوام یمستند و قابل قبول برا یویاست و همچنان کدام  سند احصائ آوردهیبعمل ن یدر کشور ذکر
از تعداد  یالملل نیشده ب دییتآ هیکدام  احصائ یاداره مرکز ینیتخم یاقوام وبه جزء از برآورد ها نیوتعداد نفوس ا
 Asia) شنیفوند ایشیا ای ایآس ادیاداره بن یویراپور احصائ کیکشور هم وجود ندارد اما  ینفوس مجموع

Foundation )  نیکه در ب یویاشتباه و همچنان راپور احصائ 2,5 بیبه قول خودشان با ضر ۲۰۱۰در سال 
که هر دو احتماآل  NBC یس یو ان ب BBC یس یب یب ونیریتلو یشبکه ها لهیبوس ۲۰۰۹ – ۲۰۰۴ یسالها

اش در امور افغانستان  یغرب نیومتحد کایمتحده امر االتیمطرح ا یها یسیپال هیدر باال تذکردادم بر پا کهیهمانطور
  :نگاردیم نیبصورت جداگانه چن تیهر وال لیشده تعداد اقوام را در کشور ما را البته با تفص هیته

  % ۳۸ پشتون
  % ۳۱ تاجک

  % ۹هزاره  
  % ۹ کیازب

  % ۴  ماقیا
  % ۳ ترکمن

  % ۲بلوچ  
  .% ۴ نیریگجر و سا ،یریپام ،ییباش، براهو ،قزلیعرب، قرغز، پشه ا ،ینورستان

  
قوم ذکر کرده اند، که در  ۵۰وجامعه شناسان در آثار شان تعداد اقوام را در افعانستان  نیازمورخ یهمچنان بعض 

 نهایاز چهارده قوم بزرگ در کشور ذکر بعمل آمده است ا ۲۰۰۳جرگه مورخ دسمبر  هیمصوب لو یقانون اساس
 گوجر ،قزلباش ،قرغیز ،بعر ،ایماق ،نورستانی ،یاپشه ،بلوچ ،تركمن ،ازبك ،هزارهتون، تاجک، عبارت اند از پش

  .براهویو 
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نسبت  یاسیدر عرصه قدرت س تیدر افغانستان عنصر قوم ن،یجامعه شناسان در سه دهه پس ریاساس مطالعات اخ بر
 توانیقدرت فقط م یحوزه ها یکننده داشته است و در سراپا نیمذهب، زبان وسمت نقش تع ،یدلوژیبه عناصر ا
استوار بوده  تیآن بر محور قوم یانتصاب و یمتشکله قدرت انتخاب یتمام اجزا یعنیرا مشاهده کرد.  تیعنصر قوم

انتصاب شده  ایقوم انتخاب و ممثل اراده ومنافع ثیوبه ح دیشان کاند یمنافع شخص هیحوزه ها برپا نیا نیو مشمول
افغانستان  یحکومت انتقال سیتآس یبرا کایمتحده امر االتیخاص ا ندهینما لزادیخل یونوشته زلم حاتیاند. بنا بر توض

افغانستان  یدر حکومت ساز کایامر میمداخالت مستق یبن که در کتاب اش بنام " فرستاده" پرده از رو سدر اجال
   .رددایاقوام بر م یبر مبنا

)تعداد شان(  هیاقوام برپا نیقدرت در افغانستان ب میشان در تقس یوهمکاران غرب انیکایامر دیکتاب از تآک نیدر ا او
حکومت استخراج شده از نشست بن فقط  جهیدردناک دارد که در نت یها تیبر عالوه سهم شاه اسبق محمد ظاهر حکا

حکومت ساخته  یعنیاش بوده است.  نیومتحد کایامر متحده االتیحکومت  به ا نیا یاعضا یووفادار تیقوم هیبرپا
   .کننده قرار گرفت نیدر گرو قوم وکشور تضم شیدایشده در بن از همان آوان پ

درپشت  یکرد ول لیاز نام قوم تسج یاسیس ییرا دربرابر سؤاستفاده ها ییها تیممنوع یبعدها قانون اساس گرچه
 نیمتحد ژهیاش بو نیو متحد کایبازار گرم داشته و امر یالملل نیوب یدر عرصه مل استیس نیاپرده تا کنون هم 

 یوحشتناک درط اریبس یدیتراژ نیحربه در افغانستان اقوام را به جان هم انداخته و ا نیبا استفاده از ا شانیا یمنطقو
افغانستان واحد  کی یمنافع مل هیپالتفورم بر پا کیها با  امدنیکنار ن ،یانقطابات اجتماع یعامل اصل ریدو دهه اخ

 -یاجتماع-یاسیس یها یادامه جنگ وتمام نا بسامان ،یفیملوک الطوا ستمیشدت ورشد س ،یالملل نیوب یدر عرصه مل
   .باشدیم یونظام یاقتصاد

 یپردازان وهم دستگاه ها هیبزرگ هم نظر یامروز قدرت ها یاسیس یها یاذعان داشت که در باز دیتآسف با با
 دیتشد یتخاصم اقوام برا یافغانستان هم  رو هیهمسا یتباه کن کشور ها یها استیس نیا یشان ودر ورا ییاجرا

 یگزار هیسرما کند،یم نیمدت شانرا تآم تاهکه منافع درازمدت وکو یبه اهداف شان در کشور ها یابیبحران ودست
 دهندیم لیکشور را تشک تیکم نیشتریکه اگر مردم  ووطندوستان خاصتآ جوانان که امروز بکرده اند  یبزرگ یها

 ییقوم گرا نیانبارایعواقب ز افتدیچاره ن یدر پ یوقشر آگاه مل باشندیبرخوردار م یومعنو یبزرگ ماد تیواز ظرف
 ایوگوسالویهمانند کشور  کندیم دیبلکه هست وبود کشور ما را تهد یارض تیقوم نه تنها تمام صربه عن دنیو چسپ

  .محتمل است یخطرات بزرگ جنگ داخل هیو سور منی ا،یبیعراق، ل یو کشور ها یشرق یدر اروپا
منافع  یبرا یاتحاد مل یکشور مان در راستا تیوضع لیوتحل یبررس  یاسیخطرناک س یها یروداربازیگ نیا در

تا در  داردیمرا وام یگفتمان مل کی یآدرس مشترک برا افتیحد اقل در ایراه حل و کیبه  یابیو دست یمشترک مل
   .ردیگ تصور نهیدر زم یشتریب یمعطوف داشته وکاوش ها شتریباب توجه ب نیا

 شاتیگرا کندیم دیکشور ما را تهد یمل تیو حاکم یارض تیخطرناک تمام اریبس یا وهیحاضر آنچه به ش طیشرا در
با خود دارد وهم گرداننده  زیآزمند ما را ن یها هیهمسا یبزرگ اریبس  تیوظرف لیاست که پوتانس یقوم یستیونالیناس

در نظر گرفته اند. آنها همه روزه در  یخراب کن افغان انهخ تیمامور نیا یگان و طرفداران باسواد و متفکر را برا
خصمانه در  یها ییدر صدد صف آرا وستهیو پ کارندیو نفرت م نهیسراتا سر کشور و خارج از کشور تخم نفاق، ک

زبان، آدات، رسوم،  یبه بهانه ا نیقوم مع کیاز  یتقدس ساز شاتیمردمان باهم برادر ما هستند، آنها با گرا انیم
نسبت به  یتنفر قوم جادیو ارزش ها و ا یکهنه پرست ،ییایجغراف یمحدوده ا ،یفرهنگ یها راثیخون، م عنعنات،

  .باشندیآزمند م گانگانیبه ب یو خوش خدمت یاسیگرفتن قدرت س یفقط در پ گریاقوام د
ردم و هنوز م ستندیبرخوردار ن یاهداف مل یالزم برا یمردم از آگاه تیکشور ما افغانستان که تا کنون اکثر در

مردم  یو روشن گر یچون ملت واحد را فرا نگرفته اند بنآ رسالت ملت ساز ستنیبصورت کامل فرهنگ باهم ز
بدوش دولت  یو تمام اهداف بزرگ مل تیامن ،یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیتوسعه س ،یامر مل نیا یبرا
 یو حتم یالزم اریدولت بس یبرا باشد،یها که اجمال آنرا در باال تذکر دادم هم متوجه دولت م دیو همه تهد باشدیم

بالمنازع قدرت در  کیعمل کند که همه مردم کشور خود را شر یمردم طور انیقدرت در م میاست تا در باره تقس
کشور بر طبق  یو معنو یماد تازایکسب امت یبر ا کسانیبدانند و همه مردم حقوق  یاسیس ستمیاداره کشور و س

باشد و دست  نیدر جامعه مطم شیخو یحقوق تیاگر مردم ما از موقع رایمکمل داشته باشند. ز نیو قوان یقانون اساس
ملت به  -دولت   یها هیپا میو تحک  یمل تیهو جادیها از سر آنها کوتاه گردد، ا ییایقوماندانان و ماف ان،یزور گو

در کشور خود را شهروند درجه  یگروه اجتماع ای یفرد چیه دیمواجه خواهد بود. نبا یکمتر یمشکالت و بحران ها
را  نیکار مغرض نهیمردم  زم تیاحساس محروم نیا رایاحساس کند ز یعموم ازاتیدوم و محروم از حقوق و امت

    .گرددیم یقوم یاه تیآنها مساعد ساخته  و باعث بروز هو انیدر م
 تیاست که حاکم یمل ضهیو فر بهیوج ن،یامور اداره کشور د نیبه همه نخبه گان، آگاهان امور، کارمندان و مسؤول بنآ
از ساختار خود دفاع  داتیو تهد سیهمه دسا نیکنند تا بتواند در برابر ا یاریو هم یدولت متمرکز را همکار یمل

همه باشنده گان افغانستان  انیدر م یمل تیکه در بود ونبود هو یمهم اریبس یکند.  سوال نیکرده و منافع مردم را تأم
و عضو  نیسرزم نیمردم فرد  فرد جامعه تا کدام حد و حدود خود را وابسته به ا ایاست که آ نیمطرح است ا زیعز
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کتاب  در  گرددیآن م ستیسوال آنچه مربوط به بخش قبل از دهه هشتاد قرن ب نیواب ادر ج داند؟یم یاسیواحد س نیا
 گرددیشده است. آنچه حاال نگارش م هیالزم ارا حیقلم توض نیو دولت ملت در افغانستان " از ا یمنافع مل –" ملت 

بر سر کشور ما آمده است. تجارب، چشم  ستمیو تحوالت دهه هشتاد قرن ب راتیموجود است که بعد از تغ تیوضع
 کیرو در رو با اقشار مختلف مردم و  ینشست ها یط  چنانقرن نگارنده، هم میاز ن شیب یها و اندوخته ها دید

 نیسرزم نیمردم به ا یدر باره درجه وابستگ یپژوهش یو ارسال سوالنامه ها یاسیو س یاجتماع نیعده مسؤول
مردم ما وطن  تیکه اکثر دمیرس جهینت نیروان و خواست مردم کشور به ا ینیدرک ع یمشترک بنام افغانستان برا

 یو زنده گ یشان از درک منافع مل  یوتجربه عمل یدرجه آگاه یدوست دارند ول شیمردمک چشم خو نندشان را ما
هنوز در  یو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع یو ترق شرفتیپ یدر خصوص سازه ها شانیها دگاهیو د یمشترک باهم

مسلم  دیآنچه بدون ترد یشهروند نازل است ول کیمردم در سطح  یهنوز آگاه یعنینازل قرار دارد  اریسطح بس
بزور سالح،  یقواندانان جهاد یول دانندیبنام افغانستان م ییایجغراف یمحدوده ا نیاست  انها همه خود را وابسطه به ا

رعب  جادیقدرت دولت در درون دولت با ا یایو ماف یمحل یو مذهب، روسا نیبزور د یمذهب ونیمال ها و روحان
گروه ها و افراد مورد بهرده  نیکه از جانب چن ی. بنآ تا وقتکنندیسو استفاده م یلاعمال ضد م یوترس مردم را برا

  .دارند یمردم کشور چون برادر و هموطن با هم کار و زنده گ رندهمهیسوء قرار نگ یبردار
بنام  وستهیجامعه متحد به هم پ یعناصر فرهنگ غیرا در تبل ینقش محور دیحاضر کشور ما دولت با طیشرا در

و خود را  افتهیرشد  انیجر نیبه اجرا گذارد تا ملت در ا یمل تیچون زبان، قانون، هنر و هو زیافغانستان عز
 هیال یعنیبدانند.  شیبا دولت خو هنگمشترک جامعه متحد همگام، هم نظر و  هما  یفرهنگ -یمل تیصاحب هو

کشور از آن نام  یقانون اساس حیکه در باال بنابر توض یلویو قب یقوم یها هیتمام ال یملت افغان باال یمستحکم جمع
 یرفاه، آزاد ت،یداد نا نوشته امن قرار کیدرک سالم برسند که براساس  نیبه ا دیگردد. مردم با جادیبردم فائق آمده ا

 هیاند. رفع بحران اعتماد موجود در کشور در ال شیخو یدولت مل ونیشان را مد یها یازمندیو تمام ن ینمد یها
است که  ییاز راه ها یکی یو اجتماع یاسیس یگروه ها انیاعتماد متقابل م یفضا جادیو ا یمختلف اجتماع یها

 ندهینما ایو  ندهیکشور نما یساختار  یاجتماع یها هیاز ال کی. اگر هردهدیبحرانات پروسه ملت شدن را کاهش م
 سیدسا بیتا آنها کمتر فر کندیامر کمک م نیا نندیدولت  بب یاداره ورهبر یرا در ارگانها شیو قشر خو هیگان ال

 نهیگز نیموجود جامعه ما بهتر یبحران طی. در شراخورندینم ،کندیرا حذف م گرانیقوم د کی ایکه گو انیسود جو
کرده و متخصص  لیجوانان و زنان تحص عیکننده  جلب وس یها  و مقامات رهبر یگزار استیاداره کشور، س یبرا

نا  یها راثیبه م یاقشار جامعه کمتر وابستگ ریاقشار به تناسب سا نیا باشد،یحلقات مفقود و محروم جامعه م نیا
 لیباشند.  جوانان خاصتآ تحصیبرخوردار م کیدموکرات یها تیو ظرف شتریب ییایهنجار کهن داشته و از درجه پو

 یآنها سع باشند،یم یکهن و تعصبات قوم نیموارد مخالف مواز یاریکرده گان جوان  غالبآ نوگرا هستند و در بس
که کار جوانان  یزیکنند. چ یزیر یپ شیجامعه خو طیمدرن را در شرا یزنده گ دیجد یوده و مدل هانو آور ب کنندیم

 یراست و مذهب –چپ  یکه آنها تجارب فراوان از انواع و اشکال حکومت دار ستا نیا سازدیما را غنا مند م
تا بطور مستمر در  باشدیدولت م تیبا اهم اریبس فهیهم وظ نیمعاصر کشور را اندوخته دارند. ا خیمتعصب از تار

   .جوان و زنان مبادرت ورزد یکادر ها نیچن یو آماده ساز هیترب
کرده اند و هر آن  یگذار هیرخنه و سرما انیما که در تار و پودش خارج یدر جامعه چند قوم یکار بزرگ مل نیا

. باشدیفراوان م یها یفراوان دارد و مستلزم فدا کار یها یکار دشوار نی. استیثمر را دارند کار آسان ن دیاز آن ام
متخاصم مخصوصآ کشور  یگران کشور ها لی. تحلستدر کشور متصور ا قیعم اریبس یهر آن احتمال بحران ها

ها را  یکیبار نی. به تمام نخبگان و آگاهان امور کشور ما  الزم است تا  ادانندیم یمسئله را بخوب نیا هیهمسا یها
و  یقوماندانان محل ،یاجتماع یها رویکنترول دولت بر اکناف کشور، ن فیکاهش و تضع رایدرنظر داشته باشند ز

 فیملوک الطوا و انیقوم گرا یریمتناسب به قوت گ مآیمستق یمحل یسابق و روسا یجهاد یها میمسلح تنظ یها روین
 دیتهد تواندیم باشندیم گانیبزرگ و همسا یقدرت ها یتیچترحما ریز  یقوم گرانیباز نیدر کشور بوده وچون ا

   .کشور باشند یارض تیتمام یبرا یجد
 ۱۹۲۵چک تبار)  یسیجامعه شناس و مردم شناس  انگل – لسوفیف  Ernest AndreGellner  قول آرنست گلنر به
در باره  شیالذکر خو ریدر کتاب اخ زمیونالیو کتاب مشهور ملت و ناس یکتاب جامعه اسالم سندهینو(   ۱۹۹۵ –

  :داردیم انیب نیچن یقوم زمیونالیبروز ناس
اهر ظ نهینهاد یهایجوامع، دموکراس نی. در اردیگیشکل م افتهیو رشد یملت  در جوامع صنعت ای یمدن زمیونالیناس 

کننده حقوق فرد فرد شهروندان  نیجامعه است و تضم کیشهروندان در درون  یبر حقوق برابر و همگان یشده و مبتن
خوب  یدموکراس یجوامع، نهادها نیخدمت گذار مردم است. حال اگر در ا یواقع یقانون و نهادها یهادر چارچوب

 بیترت نیو به ا باشدیم یمل-یفرهنگ سمیونالیباشد مروج ناس یمدن سمیونالیدولت مروج ناس نکهیا یکار نکنند، بجا
ندارد بلکه  یو قوم یکهن فرهنگ راثیدر م شهیر زمیونالیخواهد شد. ناس یقوم سمیونالیجامعه مستعد ظهور ناس

معه جا یبا رشد صنعت، تجارت، اقتصاد و اعتال باشد،یاز مراحل گذار به جامعه مدرن م یموقت ستگاهیا زمیونالیناس
    .کندیعوض م دیجد یخود را با  فرآورده ها یتمام مناسبات کهن مربوط به محل و قوم جا
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 یها یگ ژهینه به و باشدیشدن مربوط م یصنعت انیبه جر یدر جوامع صنعت ییرو ایکه رو دهدیم حیتوض گلنر
 یبرا طیبه همان اندازه شرا ابدیدر جامعه گسترش  تهیکه مدرن ییفرهنگ کهن، زبان و قوم، از نظر او به اندازه ا

دولت  کیو  کندیم نیرا تضم یو رفاه اقتصاد یفرهنگ یکپارچگیشدن  یصنعت رای. زگرددیملت شدن مردم هموار م
   .گرددیرا در جامعه سد م  یو منازعات قوم انیساخت و ساز قوم گرا نهیزم یمتمرکز قو

مردم از  تیمحروم ن،یسرزم کیهمه باشنده گان  انینابرابر قدرت در م عیاز عوامل چون توز توانیفشرده م بطور
 یاسیمردم از اشتراک بالفعل و بالقوه در تحوالت س تیمحروم ،یو اقتصاد یبه خدمات اجتماع کسانی یدسترس

 یفرهنگ و تفکر حاکم درون یقوم یها تارو مطالعه ساخ تیوضع یابیدر ارز یو سهل انگار یتوجه ا یکشور و ب
 ،یمساعد زراعت نیزم یگروه قوم کی یکه در ساحه زنده گ یطیمح ینابرابر از عوامل طبع عیشان و هم توز

 کیموکراتیو عدم توجه د باشدیو مراکز مبادالت کاال با جهان خارج م یش، ساحات سرحدبا ارز یمعادن طبع
 یو عوامل چون رقابت قدرت ها یعوامل داخل ثیگردد، بح ینزاع قوم محمل تواندیامر هم  م نیبه ا یوتخصص

 نیعناو ریجنگ ها ز تیو حما یکشور از افراد وابسته به خود، راه انداز ینصب حاکمان و رهبر یبزرگ برا
و  یلم تیامن دیتهد یبرا لیحا یاستفاده از کشور ها ،یخارج یاز جانب کشور ها یابتیو ن یمذهب خواهانه،یآزاد

کشور،  کیدر قبال اقوام در  یو جهان یمنطقو یقدرتها یها تیبزرگ متخاصم،  واکنش و حساس یمنافع قدرت ها
عوامل  ثیرا بح هیهمسا یآنها با اقوام کشور ها یجامعه و همسان کیاقوام در  ییایو جغراف کیتیوپولیج  طیشرا

   .در نظر داشت یخارج
 رازهیزود ش ای ریدر کشور ما با آن التفات نداشته باشند د  یاسیاند که اگر دولت مداران و نخبه گان س یعوامل نهایا
   .دیمواجه خواهد گرد یما به خطر جد یارض تیدر کشور گسسته و تمام یوحدت مل یا

  :آورم یم یقوم شاتیگرا نیا زیتفرقه افگن و نفرت انگ یها زسیجا چند مثال از ت نیا در
  
 تیهو  ییبخش مقدس استوره ا کیدر افغانستان زبان را  یقوم یاه ستیونالیناس ایپردازان قوم گرا  هینظر •

مسله  نیکنند و ا یخون از آن پاسدار ختاندنیمطالبه دارند تا با ر شیقلمداد کرده و از طرفداران خو  شیخو یقوم
و نورمال  یروند عاد ستین دایدارد و ختم اش هنوز هم هو انیچهل سال جنگ جر کهیتا در کشور دهیباعث گرد

نا وارد در  یرا مختل کرده ، جدل ها و بحث ها یوییاجرا ،ییقضا ،یقانون گذار، عدل یو کار ارگانها یزنده گ
نداشته  یتیقدس چیو ه باشدیم رامونشیپ طیارتباط شخص با مح نیتآم لهیوس کیزبان  کهیدارد. در حال انیجر نهیزم

ما اکنون به  کهییزبانها نیهم خی. و در روند تاررودیفته و نمبشمار نر یارزش فرهنگ یچگاهیه خیرو در طول تا
کرده و روز تا روز  رییتغ یو اقتصاد یاسیس ،یو تحوالت اجتماع رییبا تغ یفرهنگ لیوسا ریمثل سا  میآن تکلم دار

 یول کنندیزبان تکلم م نیشان به چند یشخص نهاهداف جاه طلبا یپردازان قوم گرا خود برا هینظر نی. اکندیم رییتغ
جهان  کهی. در حالکنندیوانمود م یفرهنگ یب لیرا دل نیشان منع کرده و ا یاز زبان محل ریغ یریگ ادیمردم را 

 کیزبان تکلم داشتند امروز  نیبه چند ۱۹تا اواخر قرن  کهییدر حرکت است، کشور ها یامروز بطرف تک زبان
. با رشد کردندیتکلم م یامروز یسیدرصد مردم بزبان انگل ۲۵تنها  ۱۷انگلستان تا اواخر قرن  درزبان واحد دارند. 

و علوم  یو توسعه شهر ها و متمرکز شدن محالت بزرگ کار و ضرورت استفاده از تکنالوژ جادیو ا یدار هیسرما
ارتباط همه شهروندان  نیمنظور تآمب  نامندیهم م  یزبان مل ایو  یکه آنرا بنام زبان رسم یزبان سراسر کی جادیا

دانشمندان و زبان شناسان همان  اتیواضح است که هر کشور بر اساس نظر اری. بسگرددیم یمبرم تلق اتیاز ضرور
و مراکز  نانیبرخوردار بوده و زبان شهر نش شتریب یکه از غنا کنندیو انتخاب م نیتع یزبان مل ثیرا منح یزبان

کشور  یو ادارات امور اجتماع یهمگان یرسانه ها ،یآگاهان امور اجتماع ،یاسیس بگاننخباشد.  یو تجارت یاسیس
مردم  انیرا  در م یدالالن قوم نیتفرقه افگنانه ا  سیخود را مکلف بدانند تا با کار روشنگرانه مستدل جلو دسا دیبا

اهداف  یگرفته و برا ریرا به تکف نیریقوم سا کیزبان و  کیمابانه  شیستا یگرفته نگذارند تا آنها با شعار ها
   .اندازندیکنند و مردم را به جان هم ب جیبس روین قیطر نیاز ا شیخو یمنیاهر
ها،  زسیدارد، سرتاسر برنامه ها، ت یجا یپردازان قوم گرا  فقط تنفر قوم هینظر یاسیس یدر شعار ها •

 شانیاز برنامه ها ییجا چی. در هباشدیم نیسرزم نیباشنده گان ا انیم یشان مملو از تفرقه افگن اناتیکنفرانس ها و ب
و  یاسیس ،یاجتماع ،یو مشترکات فرهنگ وجوهات ،یاریتساند و هم ،یباهم یکار مشترک، زنده گ ،یاصول دوست

همه  ستیو کمون ستیالیسوس موکرات،ید الیالر، سوس کویس یاسیس یها رویتمام ن کهیجا ندارد. در حال یاقتصاد
 نهیگز چیه یقوم یها ستیونالیناس ایقوم گرا ها  نیا یمردم نفرت دارند ول انیم  یتنفر قوم  یها زهیازپخش و انگ

غرور  ختنیقوم خاص به بر انگ انیدر م  خیتار فیو تحر نیدروغ غاتی.  انها با تبلرندیپذ یرا نم یجز تنفر قوم یا
 ییو نا رسا یها، جنگ، نا بسامان یو منشا تمام بدبخت شورانندیم گرید هیقوم را برعل کیمردم  یو الهامات تصنع

  .کنندیم یرا معرف گریها اقوام د
از جانب قوم )حاکم( است.  یمحل یها تیهمانا مسله حذف اقوام و هو انیقوم گرا یها زسیاز ت گرید یکی •

 یمل تیکسب هو طیدر شرا رایداشته باشد ز قتیحق تواندیهرگز نم نی. ادهندیم بیآن مردم را فر لهیبوس وستهیکه پ
 تیملت واحد افغان هو ثیبنام افغانستان است که بح نیسرزم نیهمه باشنده گان ا ایهمه مردم کشور  نیملت واحد ا ای
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 8تر 8 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 یرستاننو –بلوچ  – یپشه ا –ترکمن  –پشتون  –ازبک  –تاجک  –باشد که از صورت ها و اشکال هزاره  داشتهیم
است که منافع  یمل تیهو یاست، محتو دهیمتشکل گرد رهیو غ ییبراهو –قرغز  –قزل باش  –عرب  – ماقیا –

بلکه با قوت  شودیکشور  حذف نم نیدر ا ینه تنها کس یمشترک مل تیهو افتی. با در سازدیم ردههمه ملت را بر آو
در  شتریو از استحکام ب کندیم نیتآم باشدیرا که منعکس دهنده منافع همه اقوام ساکن در کشور م یمنافع مل شتریب

   .گرددیبرخوردار م یالملل نیوب ییمنطقو ،یسطح مل
و هواداران خود مطرح  یاعضا انیقوم گرا و نفاق افگن به شدت آنرا در م یها رویکه ن یگریشعار د •
درجلب  کطرفیاز  زیشعار احساسات بر انگ نیشده اند، که ا یضیتبع یها استیس یناست که آنها  قربا نیا کنندیم
اعضآ و هواداران  انیرا در م رانرهب گریو از طرف د کندیاعضآ و هوادار  به آنها کمک م شتریب یها فیط

    .دهدیم شیرا افزا انیقوم گرا  یدرون گروه تیو هو دهیمحبوب تر گردان
مداخله در امور افغانستان  یدر افغانستان همانا کمک به عناصر خارج انیقوم گرا گرید یها یگ ژهیاز و یکی •
 یرونیمداخالت ب خواهندیم یداخل یو شورش ها یتنازعات قوم ،یقوم قیعم یشگاف ها جادیبا ا انی. قوم گراباشدیم

وناگوار  یمنف راتیتآث انینبرافکار جها ینحوبدهند و به  یبزرگ در کشور ما را رنگ داخل یوجنگ قدرت ها
 و صلح وارد آورند. یآشت یتالشها یبرا
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