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   افغانستانی ا�قوامني در جنگ بکايموضع جانب دارانه امر
 

 ، عوام ی خارجسي الرغم دسایھه جنگ عل سه دانيدر جر:  ندارد تي لحاظ واقعکي اقوام در افغانستان از ني بجنگ
 قشر کي یاما جنگ طو?ن.  قرار نگرفته اندگريکدي اخت>ف قوم و مذھب در تقابل با ی رویچگاھيالناس ھ

 کنترول ري اجی ساخته است که بر باند ھافغانستان باسواد را وارد کارزار امچهي گر باسواد و نزهي  ستکيارستوکرات
 ی مداخله گر خارجی آشکار و پنھان با کشور ھای باند ھا وابستگنيرھبران ا.  اندی منافع قوم دفاع ازیدارند و مدع

 باند ھا در بدنه حکومت به آنھا ني تداخل ازيکانفرانس بن با تجو. شوندي ملي تموی قانونريدارند و از منابع غ
 کي ی جنگ قومگري بنآ از منظر د. داده اندی را خصلت قومی جنگ فعلی گروه ھا بکمک خارجنيا.  دادتيشروعم

 مانده ی اطراف نبرد باقاني  در حد تبادل آتش می جنگی گروه ھای گاه مردمهي نداشتن تکلي است  که به دلتيواقع
  :  کندي ملي را جنگ ھلمند خوب تمثتي واقعنيا. است 

***** 

.  به وقفه ھا  صحنه جنگ بودنيد و متحکاي از ھمان آغاز تجاوز امریشي مھم سوق الجتي موقعلي به دلھلمند
 .  سابقه است ی شدت جنگ بیاما در سال جار

 تواندي که مدھدي را بدست میاتي  جزئی و خارجی داخلگراني بازیري درگتي شدت و قاطعلي جنگ ھلمند به دل
کات   تحرادي موجب ازدیعوامل متعدد. در جنگ باشدی قومی ھاتي از عصبی خارجی سواستفاده قوت ھاانگريب

 : از جمله. در ھلمند  شده است یجنگ

 شي و افزای جنگی بر معادله قوای اثر گذارقي مسلح که صلح جز از طرني از جانب مخالفتي واقعني  درک اــ
 . ستي  نی قابل دسترسني مھاجمیفشار جنگ با?

اومت مسلح  و بدنبال آن  مقیزباني جنگ افغانستان بر پاکستان در  انصراف از مري درگی  فشار ائت>ف  نظامــ
 . در افغانستانی جنگتي فعالگاهي مسلح به مقصد انتقال پاني مخالفیفشار پاکستان  با?

 که در صفوف طالبان رخنه ی المللني بی قاچاق مواد مخدره  توسط شبکه ھای  کنترول بر خطوط تدارکاتــ
 .کرده اند

 یمي تنظتي اکثربي مسلح حکومت کابل با ترکیقوا: ند  قرار دارگري جنگ ھلمند دو جناح در تقابل با ھمددر
 پنھان تي سو و مقاومت مسلح اکثرآ پشتون تبار و برخوردار از حماکي از کاي امری بانی  بھره مند از پشتی قوم–

 . گري دی منطقه بخصوص پاکستان از سویکشور ھا

 یاتي عملی قوای پاکساززهيبان  انگ طالی مسلح  توسط عناصر نفوذی ھاروي دوامدار در بطن نی خودحم>ت
 . را از پشتون ھا در جنگ فراھم آورده است

 ی افغانی ھاونيزي جنگ در تلوی روزه از راپور ھاکي مشاھدات صرفآ : دارد ی مانند گذشته رنگ قومتقابل
.  اندتياقل ھمه ھمه منسوب به اقوام بآيُ جنگ برادر کشي تقرني درلي  دخی حکومتاني که  سپاھنستي اانگريب

(  جنگ به دري داني حاضر در میست ھاي که  با ژورنالیتي امنی چھره افسران و سربازان قوایکي فزاتيخصوص
 . پشتون استري شان به اقوام غی ، ھمه مظھر وابستگکننديصحبت م  ) ی و ھزارگی ، ازبکی ، تاجکیلھجه بدخش

 تي واقعني  ای و خارجی و مطبوعات افغاناي در مد جنگداني می منتشر شده از راپور ھای ھاويدي و وريتصاو
 ی در صد از پشتون ھا ، در جنگ با اردو٨٠ در حدود بي مسلح  با ترکني که مخالفگذاردي مشيتلخ را به نما

  .  قرار دارند ی قومی ھاتي از اقلصدي ف٩٠   در حد بي با ترکی محلسي  و پولیحکومت
، بابه جان ، امان Z گذر ، جنگل باغ ، مراد  ) زي درستیلو  ( مي شاه شھ مانند قدمی حکومتی  قوماندانان اردو

 دورتر  دوستم ، عطا محمد ، ی و از فاصله ھای مراد ، عبدالرحمن رحمان ، امرZ امان ، رحمت Z ترکستانیعل
 آشکار و وهي به شکايمر را به زور ایُ ، جنگ پشتون کشیتعصب قوم »  رچمدارانپ«   و انبوه ليبسم Z ، اسماع

.  و اغواگرانه استفي ، پاسیشي انگشت شمار در جنگ نمایدر جبھه حکومت سھم پشتون ھا. کنندي میپنھان رھبر
 . شودي می بھره برداریزي  پشتون ستتيازان به منظور کتمان واقع

 : که دياي ذکر شد بر مازانچه
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 بدل شده ی و استخباراتیابتي ندهيآ ھلمند به مرکز جنگ پيچ مسلح عجالتني مخالفی  بدنبال فشار پاکستان با?ــ
 . اداره و توسعه جنگ در جنوب غرب در نظر گرفته اندندهي مسلح ، ھلمند را به مثابه مرکز آنيمخالف. است

 که در رديگي را به خدمت می حلقاتی بومتي حاکمی  رسم چنان است که کشور اشغالگر در ت>ش سازماندھــ
 افتي انتقال عي از اھل تسنن به تشیاسي به عراق قدرت سکايبدنبال تجاوز امر:   رانده شده بودند یاسي سی زندگهيحاش

 در رکاب ندهي و بعدآ به مثابه ستون نظام آادهي لشکر پوان بعنی قومی ھاتي داران جنگ سا?ر اقلکهيدر افغانستان ت. 
 . رفتندګ را  بدست یاسيت س قرار داده شدند و باراندن طالبان انحصار قدرکايامر

 از پشتون ی آشکار با آن بخشی ، آنکشور را در تقابل و دشمنيیکاي با اشغالگران امری نظام قومادهي پیھمرکاب
 طالبان را جبھات جنگ که تيکم. شونديھا قرار داده است که در نظام مدغم نشده اند و به اختصار بنام طالب شناخته م

 .  مردم در ساحات تحت کنترول شان استتيما آنھا حیشروي پليدل. کندي مليرو به انکشاف است تمث

 افغانستان موضع جانب ی در واقع در جنگ قومی حکومتی قوایعني طرف جنگ کي از تي در حماکاي امربنآ
 .دارانه گرفته است

 یوابستگ مسلح افغانستان با ذکر ی فھرست صاحب منصبان قوايیکاي از جانب مقامات امر٢٠٠٨ سال در
  :بکار برده شده است  ) تيجمع(  نام کي نظار ی و شوراتي جمعمي به تنظستيدر ل.  در مطبوعات نشر شدیميتنظ
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 که شمار کردندي ماني بناني با اطمنيناظر.  نشده استيی اردو اشاره بي از سھم پشتون ھا در ترکستي لدر
 .ع کشور تناسب ندارد نفوس شان در مجموتي مسلح با کمیپشتون ھا در قوا

 ثي خصوصآ در زمان تقرر بسم Z بحري اخاني سالیط.  استی سال قبل زمان حکومت کرز٨ ، مربوط ستيل
 ی ـ  شوراتي آن به جمعصدي ف٩٠ که دي نفر رس٢٠٠ مسلح در حدود ی داخله شمار جنرا?ن و دگروا?ن در قواريوز

 . برداشت استقامت ني دریريګ د»قدم شاھانه  « ميقدم شاه شھ. نظار تعلق داشت
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 ري درگی قومی اردوني در دفاع از ھمکايامر.  استی ـ قومیمي ساختار تنظی مسلح افغانستان دارای قوابنآ
 . استیُ پشتون کشتيجنا

  
 اگست ١٣(  چند روز قبل ني ، ھمني و بدون بازخواست  در مناطق پشتون نشگاني راتي ادامه قتل و جنابه

 وشامندځ یدر ولسوال)  کرد دياجازه بمباردمان را حکومت نو تجد( » شبانه «   بمباردمان تازه کيدر  )  ٢٠١۶
 ١۵ نوع کشتار که ني که اديملتفت ھست.  انددهيس خانواده به شھادت رکي تن  شامل اطفال و زنان از ١٣ اي پکتتيو?

انستان از راه جنگ قصد حذف پشتون ھا را از  افغدني بلعی براکايامر . ستي نزميسال ادامه دارد مقابله با ترور
   دارد نه مغلوب ساختن شانرایصفحه ھست

. 

 

   

 زهي از انگیکي کشور اشغالگر  کي تي  به حمای دولتازاتي ھا و امتی عاد?نه  بر کرسري تناسب و غی بقبضه
 مسلح ، انھا روزنه ني مخالفترس ازان است که با توسعه فتوحات.  شدن موضع طالبان در جنگ استزهيکالي رادیھا

 ميبنآ عقل سل.  کنندانهي طرف مغلوب برخورد انتقام جوبا نه چندان دور  ندهيمذاکره را با طرف مقابل به بندند و در آ
از نظر  ( ی حال اعتدالني و در عی به صفوف شان به آن  تنوع قوموستني مقابله با مقاومت با پی که  به جاکنديحکم م

 تواني اشغالگر را می مذاکره با قوایاسي محور سی وحدت ملی با احساس قوبي ترتنيبه ا.  شود دهيبخش ) یاسيس
  . کاستی خارجاني جنگ به حامني طرفیشکل داد و از وابستگ

 

.   بود ی حکومتفي اداره ضعکي جادي  ای حکومت معروض به کشمکش قوملي از تشکیري   قصد جان کــ
 و ی اداری در رآس پست ھاگري و دشمن با ھمدبي رقی و در مواردیا ھمگون قوم نی ھاینصب اشخاص با وابستگ

با استفاده .  فراھم شديیکاي امریوا  حفظ انحصار سوق و اداره جنگ بدست قنهيزم.  مآمول را فراھم ساختني ایتيامن
 و امثالھم مواضع مقاومت مي ، بدرخواست عمله و فعله تحت قومانده قدم شاه شھيیکاي امری ھاروي نازي امتنياز ھم

 یبمباردمان کرده راھ ) شودي تلف می و مردم ملکرنديگي آنھا غالبآ در اماکن عامه سنگر منکهي ازیبا آگاھ( مسلح را 
جز ت>ش ... )  ، حقوق بشر یموکراسي ، دیقانون اساس(  دست آورد قابل دفاع چي است که ھیطي در شرانيا. استند

 ی را که در ھردو سو از افغان ھا قربانی برادر کشفي جنگ کثني  ای قومی ھاهي سھمطرف حکومت  به خاطر حفظ
  .دھدي نمزهي انگرديگيم

 است که بافت ی با مردمنينبرد خون. ستي نیاسي و اس>م سزمي که جنگ افغانستان مقابله با ترورنستي اتيواقع
 .  استدهي در برابر تجاوز و استقامت بخشیتادگسي  ، قوت ازمينامي  دخي را در پھنه تاری جامعه افغانیاجتماع
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 ی  بوی  را که در مستيیکايصحبت نا تمام خواھد ماند ھرگاه توجه مقامات امر . مي صحبت کردیموکراسي داز
 ی قومهي و ازان  به عنوان افزار تصفدهي و گاز در منطقه جنگ را به کج راھه قرآ و قصبات افغانستان  کشانليت

برخورد . سازندي بخش نفوس را مني که پشتون ھا در افغانستان بزرگترمي جلب نکنتي واقعنيه کرده اند ، به ااستفاد
 را نسبت به متجاوز در رگ رگ آنھا نسل بالنسل يی و انتقام جوینيخصمانه با آنھا آنھم از موضع اشغال ، زھر بدب

 .کندي مقيتزر

 غالبآ ی فشار خارجري زیشي و فرمایدر انتخابات دستور ی ساختار قومی عقب مانده دارای کشور ھادر
 افغانستان ندهي آی حال ھرگاه قرار باشد حکومت ھانيدر.   رنديگي قرار مگريکدي در تطابق با یاسي  و سی قومتياکثر

 و یھمکار به لي با ظن  تمایدي کاندچي ، ھندهي آیاد متماني  تا سالرندي را بدست بگیاسي مردم قدرت سی آرایبه مبنا
 . نخواھد شدی  قومتي اکثری  موفق به کسب راکاي با امریدوست

 و یموکراسي دی باشد با ادعایاسي از تعام>ت سی کتله بزرگ انسانکي که  ھدف آن  حذف ی بر جنگهي بنآ تک
 .دسازي می معروض به ناکامګ جنداني مانند ماستي را در عرصه سکاي و امررديگيانتخابات در تقابل قرار م

 از افغان ھا  یدرد استخوان سوز شمار.  خود قرار داردیاسي سخي مرحله تارني ترري پذبي در آسافغانستان
  مورد بھره ی قرار داده اند  تا به مثابه مواد سوخت جنگ برادر کشگراني در خدمت داري اختی که خود را بنستيا

 .رندي  قرار بگیبردار

 اقوام کشور را در تي خصوصنيھم.  و فراز استبي نشی داراهي ھمسای از کشور ھاشتري افغانستان بخيتار
 ني کشور را در خطرناک تری قرار داده و بقایزي انگرتي حی و فکری روانتآي و نھاکيولوژيجوشش و امتزاج  ب

 چھل سال ی  طی خارجني مھاجمگ رنگارنی موجب شده است که توطئه ھازشي آمنيا.  کرده است نياوضاع تضم
 .  سوال به بردري مشترک افغان ھا را زینتواند ، ضرورت زندگ رياخ
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 با دي رو بانياز . سوزاندي مکجايخشک و تر را  . شناسديقوم ، سمت و مذھب را نم.  است ی ھمگانی فعلفاجعه
 .    کردی و شخصی ، سمتی از حب و بغض قومیآن برخورد عار

 از ري غیگري دفي مشترک اند و ھر الترنتی محکوم به زندگاري اختاي به حکم اجبار نکهي اگر افغانان با درک ا
 برادر یطاني شی ھازهي نگاه کنند ، ما به مھار کردن انگی فعلبتي به  مصسازدي مشتري عمق فاجعه را بی باھمستيز

  . شودي می  و صلح قابل دسترسميشوي مکي نزدیکش

 رهي ، طالب و غستي ، تروری ، سنعهيزاره ، ش پشتون ، تاجک ، ھی بنام ھاگريکدي کشتن ی مجوز برادادن
  به ی ھمه برادر کشني است که بعد ازدهيوقت آن رس.  ادامه جنگ در افغانستان استی اشغالگر برای قوادي امگانهي

 .   آغاز شودکتاب حساب و ی خارجی با قوت ھای موضع واحد ملکي ، از گرانيحساب د

 فرانسه
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