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و شميره   ٦ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                     غوث جانباز: ترجمه با اندکی اختصار   ٠٤-٠٢-٢٠١١  ني
       

 موانع سياست های جهانی در افغانستان
 ٢٠١٠دسمبر ٢۴: تأريخ نشر ، Lawinrussia :منبع 

 
در اين ميان  در غرب . اين روزها سی و يک سال از اعزام قوای اتحاد شوروی به افغانستان پوره  گرديده است در 

 در اين زمينه. راه افتاده اندجر و بحث های داغی پيرامون سرعت و عواقب خروج ائتالف ناتو از افغانستان به 
خبرنگار نشريۀ ما از .   مصاحبۀ بعمل آورده استواسيلی کرافڅوف با داکتر علوم سياسی "سياسی تعليمات"نشريۀ 

 در بارۀ علل نتايج اسفناک حضور نظامی کشورهای خارجی در افغانستان  و سائر مسائل  پرسشهای کرافڅوفآقای 
  .يم را به آن معطوف ميداربعمل آورده که ذيأل توجه شما

 اشغال افغانستان حکايت برایبسياری از افغانستان شناسان دوست دارند در بارۀ سه تالش ناکام انگليس ها : سوال
 منوط به خود حيات به عادات و عرفآنها می افزايند که جامعۀ افغانستان کثير القومی بوده و هر قوم مطابق . کنند

 ،يشود که اگر يک اروپائی بخواهد جامعۀ افغانستان را درک کند بايد با طرز تفکر، عنعناتهمچنان گفته م. سر ميبرد
 ساختارهای تباری و منشه های خانوادگی مردم آشنائی کسب کند، و باالخره بايد به زبان های محلی ،خصوصيات

در . معلوم می شودساده  ياد آوری صورت گرفت منطقی و انه که از آیدر نظر اول مسائل. آشنائی داشته باشد
اينصورت سوال به ميان می آيد که چرا اتحاد شوروی به تجارب انگليس در افغانستان بی اعتنا باقی ماند؟ و در 

  اخير، تجارب اتحاد شوروی از کدام نقاط نظر ميتوانند به اشغالگران امروزی افغانستان در خور توجه باشند؟
سوال شما ابعاد متعدد داشته و در بطن خود مسائل زيادی مستقل و در عين حال به هم پيوسته را مطرح : جواب
  :جواب من قرار ذيل است . مينمايد

اما  عامل اساسی که پيچيدگی مذکور را تعيين و تحريک .   اصوأل جامعۀ افغانی از چندين ديدگاه  پيچيدگی دارد
ررنگی ُپ. عدم موجوديت وحدت سياسی در ميان تشکيالت تبارهای عمدۀ اين کشور استمينمايد، کثرت تبارها و 

قوۀ محرکۀ تمام مناقشات در اين کشور عدم توافق . تقسيم نميکند" جوانب متضاد"قومها خود به خود افغانستان را به 
يکی .  داخل  گروپ ها است اقتصادی در-منافع سياسی و اقتصادی گروه های اتنيکی و تعميق شديد تضادهای سياسی

 طی سال اخير گروه های مسلح قومی  بوده که در وقت و زمانش در اثر حمايت ها برای پراگندگی قومهااز ابزار 
برای درک، .  گروه ها تضاد های عنعنوی و معمول را شدت بخشيدتسليح. فعال کشورهای خارجی به ميان آمدند

منجمله (های قومی جامعۀ افغانی آشنائی عميق با  طرز تفکر و عنعنات ر رنگی بررسی و استفادۀ  سودمند از ُپ
مواذی با درک مسائل که در باال ذکر يافت، . اين مردم غيور و دوست داشتنی به کار است) معموالت سياسی

  .خصوصيات و کرکتر منطقه و روابط ميان خانواده ها را نيز بايد در نظر گرفت
افغانستان و مردم آنرا زمانی ميتوان درک کرد که به يکی از زبان های يگفتند که   متخصصين شوروی ميان خود م

 اين بدان معنی است که چنين .ديد به اين زبان ها خواب حتی  و يا همتکلم نموده) پشتو يا دری(اين مرزو بوم 
 .انديشدب   مانند افغانها توانست خواهدشخصی باالخره 

البته  رهبری شوروی در . وروی به تجارب انگليسها پشت پا زده بود موافق نيستممن با نظر شما که گويا اتحاد ش
اما اين ادعا . به افغانستان به اين تجارب توجه نکرد) مطابق متن روسی"(قطعات محدود اتحاد شوروی"مرحلۀ اعزام 
نظامی با تجارب  اتحاد شوروی صحت ندارد، زيرا  صاحبنظران و متخصصين زيادی ملکی و مردم هدر مورد هم

 از طرف بخشی از رهبری سياسی تصميم مخفیرقت بار انگليسها در افغانستان آشنائی کافی داشتند، که حين اتخاذ 
با يگانه متخصص و افغانستان شناس که در .  کسی به  آواز اين اشخاص اصأل وقعی نگذاشتر،در بارۀ اعزام عساک

آمر يکی از مراکز انستيتوت شرق  ،گانکوفسکی. و. يو آقای آنوقت در مورد افغانستان مشوره صورت گرفت،
 از فيصلۀ اعزام قوا *اوليانوفسکی. آ. رگانکوفسکی پس از ترديد ها و در اثر فشارهای . شناسی اتحاد شوروی بود

  .حمايت کرد
 به افغانستان دو علت   بی اعتنائی رهبری اتحاد شوروی  به تجارب برتانيه در افغانستان حين اتخاذ  فيصلۀ اعزام قوا

تحت تأثير مستقيم  ايديالوژی  ،"جنگ سرد"رهبری آنوقت شوروی صرفنظر از کاهش  شدت . اساسی داشته است
 قرار ،دگماتيک شورها  و تصور تعصب آميز آنکه کشور ما يکی از دو سوپر پاور ها در جهان به شمار ميرود

چه از نقطۀ نظر ايديالوژيکی و چه هم ) ۀ يک کشور استعماریآنهم تجرب( تجارب برتانيه مراعاتپذيرش و . داشت
دلچسپ است که رهبری اتحاد شوروی حين .  بودقبولعظمت اتحاد شوروی و برتانيۀ کبير در آن وقت غير قابل 

 لينينزم در مورد افغانستان که در اثر مشهور -فيصلۀ اعزام قوأ حتی  با روش های ميتوديک  پيش کسوتان مارکسيزم
راستی، قابل ياد آوری است که در . ، آشنا نشدندرديدهگ درج )١٨۵٧ ("افغانستان" به نام  فريدريخ انگلس بنيادی و



  
 

 
و شميره   ٦تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 که تکاليف شديد فزيکی برای  مبتکر عمدۀ يی سخن رفته است، مريضی" اوسپای افغانی"از بيماری " افغانستان"اثر 
  .ه بوداعزام قوأ به افغانستان، يوری آندروپوف به بار آورد

 قوا  که طرح و فيصلۀ اعزامآندروپوف، اوستينوف، گروميکو و پونوماريوف" برای افغانستانگروپ چهار نفری "  
 خصوصيات شرق در مجموع و هيچگونه فعاليت فهمرا اتخاذ نموده بود اصأل قادر نبود تجارب کسی را به دليل عدم 

در بيروی سياسی کميتۀ مرکزی حزب کمونست اتحاد اين چهره های عمده .  در مشرق زمين درک کندرا شخصی
 در آسيای ميانه  طی سال های بيست هيچگونه آشنائی **باسماچ هاشوروی با اصالحات پر جنجال و مبارزۀ شديد 

 در ١٩۵۶در سال :  بين المللی آنهم صرف در اروپا  برخوردار بود– حد اقل تجربۀ سياسی از آندروپوف. نداشتند
 صنعتی - های نظامیواحد بهترين سال های زندگيش را در خدمت ؛ اوستينوفدر پراگ١٩۶٨ال  در هنگری و در س

 به جهان و پاليسی خارجی اتحاد شوروی گروميکو سياسی شرق بسيار دور بود؛ -وقف کرده و از معموالت نظامی
کمينترن " به وفپونوماري از ورای تجارب شخصی خويش در واشنگتن و نيويورک مينگريست؛ تجربۀ زندگی

کميتۀ مرکزی حزب " روابط بين المللی"هنگی جنبش های کمونيستی، آنهم از موضع شعبۀ و همآ" انترناسيونال
 به کيرپيچينکو. آ. بيکی از مسوولين ادارۀ کشف خارجی اتحاد شوروی . کمونست اتحاد شوروی خالصه ميگرديد

 نتمام به بن بستی که نظاميان شوروی در افغانستان به آ آندروپوف با رقت ١٩٨٢ياد می آورد که در شروع سال 
 بکلیاين کتاب را " محتوای"ن را بخواند، ولی سپس اعتراف کرد که آاو حتی تالش کرد قر.  ميديد،روبرو بودند

سائر اعضای بيروی سياسی کميتۀ مرکزی حزب کمونست  حتی اينگونه تالش ها را هم به خرچ . گرفته نتوانست
  .نميدادند

 بهيچوجه به معنی آن نيست که طی سال های بعدی حضور نظامی در افغانستان، اتحاد شوروی ١٩٧٩ اوضاع سال 
 درک اينکه به تجارب ١٩٨٠درست بعد از نيمۀ دوم سال . به تجارب برتانيه در اين کشور بی اعتنائی ميکرد

ری از طروق سياسی برتانوی ها برای طی سال های بعدی بسيا.  بيشتر شد،يردگانگليسها بايد مراجعه صورت ب
در عين حال قابل ياد آوری است که آغاز پاليسی مصالحۀ . اعادۀ ثبات در نواحی مختلف افغانستان به کار گرفته شدند

طرح ريزی و رئيس  با آسوف. و. وملی که از طرف دانشمند معروف و افغانستان  شناس با نام در اتحاد شوروی 
 شوروی در اين کشور از لحاظ اثرگذاری به مراتب -ا اعالم کرد، فعاليت های سياسی افغانجمهور نجيب اهللا آنر

روشن است که قوای شوروی حين ترک افغانستان دست . مثمرتر از پاليسی برتانوی ها در افغانستان بوده است
ب افغانستان در سال آوردهای به مراتب زيادی سياسی در تناسب به برتانوی ها هنگام خروج شان از مناطق جنو

در اينجا نميخواهم ماه .) ج. ميباشد، غ" ديورند"هدف آقای کرافڅوف مناطق آنسوی خط تحميلی .( داشتند١٩۴٧
 برايدن هزار نظامی برتانوی صرف يک داکتر به نام ١۶ را مثال بدهم، هنگاميکه از جملۀ ١٨۴٧جنوری سال 

  .ت ببردسته بود از چنگ مبارزين افغان جان به سالمنتوا
  تجارب اتحاد شوروی در افغانستان برای کمپاين نظامی کنونی ناتو اهميت به مراتب بيشتر از تجارب انگليس در 

  . انگليس ها تجارب گذشته را حتی  در يک واليت، هلمند نتوانستند پياده نمايند.  و دارد قرن نزدهم داشته
معکوسأ .  و ابتدائی را با مردم عادی افغانستان برقرار نمايد  از ديدگاه سياسی، ناتو نتوانست حتی روابط عمومی

 حتی ١٩٨٠طی سالهای . نظاميان ناتو غالبأ از خود در مقابل افغانها بی اعتمادی و حتی بی حرمتی نشان ميدهند
قرار تصور نميشد که اتحاد شوروی نخواهد قوای هوائی رزمی، تانک، و سائر تسليحات ثقيل را در اختيار افغانها 

 نظامی افغانستان – محلی و سياسی - سياسی اتحاد شوروی اتکاء به تشکيالت عنعنوی-فعاليت های نظامی. دهد
 و بزرگ در ترکيب قطعات منطقوی وزارت دفاع، وزارت سرحدات، داخله، امنيت  داشت؛ ده ها واحد کوچک
دفاع را عمأل در همه واليات افغانستان انجام واحد های نظامی مذکور وظايف مهم حفظ و . دولتی ايجاد گرديده بودند

 .ميدادند
قوت های ناتو به دليل عدم اعتماد به افغانها و همچنان اولويت امنيت خود شان هراس دارند در اختيار اردوی 

ناتو همچنان آرزو ندارد واحد های نظامی . ی هوائی رزمی را قرار بدهنداافغانستان تانک، توپخانۀ رياکتيفی، قو
تا جايی که معلوم است نيروهای ناتو صرف از يک واحد قوی که در وقت و . يرومند را در اينکشور ايجاد نمايدن

زمانش از طرف نظاميان شوروی در ناحيۀ سپين بولدک ايجاد گرديده بود و قوماندانی آنرا عصمت مسلم به دوش 
بۀ خويش نيز مخالف ايجاد گستردۀ واحد های بايد گفته شود که رئيس جمهور کرزی به نو.  استفاده ميکند،داشت

به عقيدۀ من چنين يک موضعگيری کرزی حمايت او را از جانب آن عده از اهالی که فعال . نظامی قومی ميباشد
  .هستند ضعيف ميسازد

. ند سياسی شوروی را در افغانستان درک نماي- سال گذشته امرئيکايها بارها تالش ورزيده اند تجارب نظامی٩   طی 
از جانب ديگر افغانها تجارب شوروی را به خوبی . اما موارد استفاده از تجارب و تطبيق آن نهايت قليل بوده است

درک کرده اند، آنرا به ياد دارند و کوشش مينمايند به نمايندگان ناتو آنرا تفهيم کنند، اما در مقابل با خشونت هرچه 
 "نظريۀ اتحاد شوروی"کائيها به کمک افغانها باالخره يکی دو سال قبل در ساحۀ سياسی امري. بيشتر مواجه ميگردند

پارلمان افغانستان در اين باره حتی قانون خاصی را به تصويب رسانيده است، اما . را در بارۀ مصالحۀ ملی پذيرفتند



  
 

 
و شميره   ٦تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  باآسوف. و.  وفز طرابايد خاطر نشان گردد که محتوای  طرزالعمل کنونی از مشی مصالحۀ ملی بيست سال قبل که 
  .و مردم افغانستان پذيرفته شده بود تفاوت فاحش دارد و رئيس جمهور نجيب اهللا 

در وزارت امنيت دولتی جمهوری افغانستان از فروری " ادارۀ کار با اقوام پشتون" شما به حيث مشاور - سوال   
  ونه ارزيابی ميکنيد؟گ چروابط ميان اقوام را در اين کشور.  وظيفه داشتيد١٩٩١ الی دسمبر ١٩٨٨
را ميتوان " ديورند" خط طرف روابط ميان اقوام در جامعۀ افغانی و قبل از همه ميان اقوام پشتون هردو -   جواب

زاره، ازبک و جمعيت های ، هلوچ، برقابت ها ميان گروپ های  اقوام مختلف پشتون.  از تضادها ارزيابی نمودمملو
ای مذهبی در اين کشور وجود داشته و احتماأل يکی از علل اساسی حساس بودن اين پراگندۀ تاجکان و هکذا تضاد ه

کشورهای همسايه از تضاد های مذکور غالبأ به نفع  خود استفاده . کشور را در برابر نفوذ  خارجيها تشکيل ميدهد
  .د يافته و اصالحات بنيادی در آن صورت بگيرنثبات و نميخواهند تا دولت افغانستان  کرده

  تضاد ها و رقابت ها که طی ساليان متمادی در اين جا وجود داشته باعث شده اند تا امپراتوری ها و دولت های 
 اهالی از تسليحو همزمان با شعله ورشدن آتش جنگ های داخلی در کشور و . متعدد و مقتدر افغانها را از بين ببرند

و عدم   و عده ای از رژيم های عربی تضاد ها، رقابت ها ريکا و سائر کشورهای ناتو، اميران، اطرف پاکستان
اقوام بعد از دسترسی به سالح ثقيله سعی نمودند تا هر آن چيزی را . پذيزش يک ديگر گسترش بی سابقه کسب نمودند

: اهداف اساسی چنين يک غصب مسلحانه عبارت بودند از .  به نفع خود تقسيم کنند،که در اينکشور قابل غصب باشد
دسترسی به  قدرت دولتی، کرسی وزرأ، قدرت نظامی، ارگان های امنيتی در واليات، ولسوالی ها، عالقه داری ها و 

، عالقمندی خاصی به )قوماندانان محلی(اقوام و مخصوصأ آنهای که در رأس آنها خود را قرار داده اند . سائر مناطق
  .رندعرصه های اقتصادی، کمک های بشری خارجی و تسليحات دا

  پشتونها کی هستند؟ چرا آنها حتی در عصر مدرن ترين تخنيک نظامی نيز مغلوب نميشوند؟: سوال
پشتونها به تبار، استقالل، طرز زندگی و عنعنات خويش .  و آزاديخواهپشتونها مردمانی اند با عزت، شجاع : جواب 

پشتون ها .  داخلی خويش موافقت کرده نميتوانندپشتونها با هيچ قيمتی با مداخله در امور. ارزش بيکران قايل هستند
زمانی بود که پشتونها ساحۀ گستردۀ . ستاقومی تدوين يافتۀ است که افتخارات رزمی و تاريخی قابل مالحظۀ را دار

پشتونها . از تهران الی دهلی، و در نبردهای مسلحانه مغلوب ناپذير بودند: را در اين منطقه تحت کنترول داشتند
قوم  اين. می رسدمليون ) چهل (۴٠ به تخمين شان نفوس شمار و خود بوده مختصستقل داشته، دارای لسان هويت م

پشتونها يکی از بزرگترين اقوام در جهان کنونی . و پاکستان زندگی ميکنند" ديورند"آنسوی خط  ،عمدتأ در افغانستان
در عين حال قسمت قابل مالحظۀ پشتونها از سواد . در تشکيالت خانواده ها پابندی داراست که يک بخش آن به ساختا

با اين همه در داخل . کافی برخوردار نميباشد ولی در عين حال نهايت عميق و صادقانه به دين خويش اعتقاد دارند
 اداره و تنظيم "پشتونولی" سياسی و اقتصادی به اندازۀ زياد از طريق مقرره های -جامعۀ پشتونها روابط اجتماعی

. ايجاد نموده اند) شوراها( ادارۀ خودی را به شکل جرگه هامؤسساتخانواده های قوم پشتون طی سده ها . ددميگر
جرگۀ سران : و شوراهای چند طبقه ایجرگه ها به مثابۀ ارگانهای عنعنوی و مثمر در حيات روزمرۀ اين قوم بوده 

در تاريخ پشتونها . را ميگويند م عادی قوم يا اقوام متنفذين و همچنان جرگه های به اشتراک مرد،اقوام، ريش سفيدان
 بوده و ارگان نظامی اقوام پشتون -نها اشتراک داشته اند؛ لشکر که ده ها هزار نفر در آجرگه های به نظر رسيده 

  .چگونگی تقسيم و زرع زمينهای بيت المال اقوام را ميگويند: ويش
 ١٨آنها در قرن . دن در جهان به شمار ميروبه دو حصه تقسيم گرديدهاقوام که به تحميأل پشتونها يکی از بزرگترين 

 ميالدی محافظ منافع ٢٠دولت مذکور الی اواسط قرن .  حفظ منافع تاريخی خويش دولت خود را ايجاد کردندبرای
  . بودديگر عليای پشتونها و همۀ افغانها

 افغانستان  سردچار بحران گرديده و پروسۀ ،هبعد از جنگ دوم جهانی در زمان پادشاهی اعليحضرت محمد ظاهرشا
 سدۀ گذشته، هنگامی که به کمک قوای نظامی اتحاد شوروی وقت ٨٠از شروع سالهای . مذکور عميقتر شده رفت

حزب دموکراتيک خلق انتقال يافت، پشتونها به مثابۀ ايجادگر دولت افغانستان " پرچم"حاکميت در اينکشور به جناح 
در ادارۀ دولت تعداد نمايندگان اقليت های قومی افزايش قابل .  از انحصار قدرت محروم ساخته شدندبرای نخستين بار

عامل مذکور سبب آن گرديد تا اقوام پشتون به طور گسترده و فعال در برابر قوای اتحاد شوروی به . مالحظۀ يافت
وروی به وقوع پيوست، قدرت به دست اقوام با سقوط رژيم نجيب اهللا که در نتيجۀ فروپاشی اتحادش. جنگ بپردازند

  قسمتی ازحوادث مذکور يکبار ديگر. غير پشتون عمدتأ طرفداران برهان الدين ربانی و احمد شاه مسعود افتاد
 منسجم ، داشتباالکه در ايجاد آن  پاکستان  دست " طالبان" جنبش چوکاتپشتونها را به تحرک درآورده و آنها را در 

يها و ئبا ورود امرئيکا. در پهلوی سائر فعاليت ها از خشونت در برابر مردم  افغانستان کار ميگرفتندطالبها . ساخت
، اگرچه  قرار گرفت" ائتالف شمال" اساسی قدرت در دست منسوبين تحرک، ٢٠٠١قوای ناتو به افغانستان در سال 

 یزيرک درانويۀ  حتی در ميان اقوام در رأس ادارۀ موقت و سپس رياست جمهوری کشور پشتون تباری مجهول اله
  . به نام حامد کرزی قرار داده شداه

پشتونها يگانه قومی در .  کردمقاومتقوم پشتون در برابر استعمار خشونت بار برتانويها " ديورند"  در آنسوی خط 
با تأسيس پاکستان، با استفاده از فريب، .  عليه آن جنگيد،هند برتانوی بود که تا آخرين لحظۀ موجوديت اين امپراتوری



  
 

 
و شميره   ٦تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

منبعد پاليسی استعمار عليه پشتونها از طرف قوم . تزوير و ترور پشتونها در اين تشکيل مصنوعی داخل ساخته شدند
 روش پنجابی ها در برابر پشتونها از راه  و. حاکم در اين تشکيل ساخت استعمار، يعنی پنجابی ها ادامه پيدا کرد
در پاکستان اقوام متعدد پشتون عمأل در همه . انگليس استفاده کرده به ترور و سرکوب مسلحانۀ اين قوم پرداختند

کودکان پشتون در مکاتب ابتدائی حق ندارند . روبرو هستند... ساحات زندگی با محروميت های قومی، زبانی، نژادی
در اينجا بايد به عرض برسانم . ا  بايد جبرأ زبان اردو را فراگيرندبه زبان مادری شان، يعنی پشتو آموزش ببينند، آنه

طی سالهای اخير اسالم آباد به بهانۀ .  تباری زبان اردو نظر متفقی ندارند-که دانشمندان تا هنوز در بارۀ منشۀ  قومی
حين . به راه انداخت" دديورن"مبارزه با تروريزم کمپاين های متعددی  نظامی را در مناطق پشتون نشين ماورای خط 

اين عمليات عمأل مليونها پشتون از محالت زيست خويش بی جا گرديده و عليه هزاران تن ديگر جنايات نسل کشی 
منازل رهايشی، تعميرات عام المنفعه و سائر محالت زيست پشتونها زير آتش متواتر توپخانه و . تطبيق گرديده است

 ظلم است که جامعۀ بين المللی اين همه" دلچسپ. "جبرأ به اردوگاها فرستاده شدندبمباران هوائی قرار گرفته و مردم 
اگرچه تصاوير نسل کشی پشتونها به مراتب وحشتناکتر از وقايع مشابه در . ببيند نميخواهد و يا نديده را و استبداد

  .فلسطين و کردستان  ميباشند
ردم پشتون  و متهم کردن کامأل بی اساس آنها به دست  بالوقفۀ نظامی و ترور در حق م صرفنظر از فشارهای 

، روی همرفته پشتونها ) بيگانۀ که پشتونها حتی از آن درک سطحی هم ندارندۀپديد(داشتن در تروريزم بين المللی 
در چه سوال به ميان می آيد که قوت پشتونها . توانستند ايستادگی نموده و در برابر تمام بنيۀ نظامی غرب  مقابله کنند

شايد ساختار مذکور از . ها در حفظ ساختار خانوادگی آنهاست پشتون تباراست؟ قبل از همه به نظر من نيروی
، اما پشتونها طی قرون از مثمريت ساختار خانوادگی خويش آگاهی دارند و اری ديدگاه ها  مدرن به نظر نرسدبسي

صأ از آن نظر مثمر است که پشتونها تقريبأ هميشه مورد ساختار و سيستم ياد شده مخصو. آنرا به خوبی درک ميکنند
از اين لحاظ واضح است که در صورت . حمالت و يورش از طرف همسايگان و نه تنها همسايگان قرار داشته اند

اقوام  پشتون تبار آنها  در زودترين فرصت  متفرق و بی نظم گرديده  و سوال بود و " خانواده های"نقض تشکيالت 
  .ه تنها اقوام پشتون، بلکه همه تبار های افغانستان به ميان می آيدنبود ن

  در حقيقت مساعی نيروهای ناتو و اردوی پاکستان برای درهم شکستن همين ساختار خانواده های پشتون در 
آن در هدف ناتو سرکوب به اصطالح تروريزم بين المللی که وجود فزيکی . افغانستان و پاکستان به راه افتاده اند
 ١٠۵  به  متحمل گرديده)٢٠١٠(مصارف که امريکا در اين راه طی سال جاری . افغانستان محسوس نيست، نميباشد

 هزار نفر در ٨٧ به کميت  راقوای امريکا) اعاشه و اباطه (مصارف صرف  رقمکه اين ميليارد دالر رسيده است
کشور تشکيالت و ساختار خانواده های  ۴۴ن ائتالف  از جانفشانی های روز افزوصرفنظر. افغانستان  نشان ميدهد

اما از روی انصاف بايد بگويم که پروسۀ . پشتون ها کماکان پابرجاست و عالئم  آشکار فروپاشی آن به نظر نميخورد
  .است جا داشته  ١٩٧٩فروپاشی تشکيالت بعضی از خانواده های پشتون  قبل از 

مينمائيد؟ به نظر شما ادارۀ متکی به اساسات ونه ارزيابی گه را چگ جر ولسیبراینتايج انتخابات اخير : سوال 
  دموکراسی تا چه حد در کشور روبه انکشاف  چون افغانستان ميتواند اثر گذار باشد؟

شفافيت و دموکراتيک بودن انتخابات . انتخابات اخير در مجموع طوری به راه افتادند که ناتو آرزو داشت:  جواب 
 اما در آن هنگام . نبودند،بودم١٩٨٨تر از انتخاباتی که من شاهد و ناظر آن در اين کشور در سال مورد بحث بيش

اتحاد شوروی در افغانستان حضور داشتند، ادارۀ کشور در دست .) ج. گيمه ها از نويسنده هستند غ" (اشغالگر"قوای 
ای قابل مالحظۀ کشور مخصوصأ دهات تحت و قسمت ه.) ج. گيمه ها از نويسنده هستند غ" (رژيم دست نشانده"يک 

در کشور نيروهای صلح ناتو جا بجا هستند، . اکنون اوضاع فرق ميکند. کنترول نيروهای مسلح مجاهدين قرار داشتند
رئيس جمهور منتخب ادارۀ کشور را به دست دارد، حاکميت و نيروهای حفظ صلح قلمرو افغانستان را با مثمريت 

  ...ندتمام زير کنترول دار
نوشتۀ هذا به تاريخ  (تا هنوز اعالن نگرديده اند به عمل آمده  ٢٠١٠ سپتمبر ١٨ نتايج انتخابات که در تاريخ 

د جعلکاری ها، مداخالت و تخطی ها در پروسۀ نموتا جای که ميتوان قضاوت .) ج. غ.   نشر گرديده استجنوری٢۴
ارنوالی و م. انتخابات مذکور بی سابقه بوده و از تصور دور است کميسيون مستقل انتخابات ناقشۀ حقوقی ميان لوی 

  .به ميان آمد
  که در قانوناز جملۀ يازده کرسی.  در واليت غزنی جنجال های معينی در پی داشتاً   نتايج اين انتخابات مخصوص

يعنی ( نامعلوم همه  به داليلشده انددر اين واليت عمدتأ پشتون تبار برای دستيابی به ولسی جرگه مد نظر گرفته 
 نمايد که گويا پروسه به تزريقحکومت تالش نمود تا به افکار عامه . در آمدندبه تصرف هزاره ها ) يازده کرسی

من . تأکيد صورت ميگرفت که حين انتخابات مقرره ها و لوايح نقض نگرديده اند.  صورت عادی آن به پيش ميرود
اما اظهارات رئيس جمهور .  باشندرخ ندادهدر آنجا تخلفات  هميتی شايد دور از امکان نميدانم که از نظر فورمال

کرزی مبنی برآنکه او نميخواهد در اين جنجال ها مداخله کند و با اتکاء به قوانين عمل خواهد کرد احساسات مردم را 
  .به جوش آورد



  
 

 
و شميره   ٦تر ٥  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ين معنی است که گويا پشتونها،   نتايج انتخابات در واليت غزنی که مرکز پشتونهای غلجی محسوب ميگردد به ا
چنين به نظر . هزاره ها را  که حتی به زبان پشتو بلد نيستند به حيث وکالی خويش به ولسی جرگه انتخاب کرده باشند

اينکه حامد کرزی در اين مسئله . ميرسد که توهين بزرگتر از اين را برای اقوام غلجی غزنی نميشد اختراع کرد
قضيۀ مذکور . تيار نموده، نزد غلجی ها سوال های گوناگونی را به ميان آورده استعدم مداخله را اخ قفمو

صرفنظر از چگونگی ختم آن، به يکی از معاضل و ناکامی ستراتيژی تأمين صلح و ثبات در افغانستان تبديل گرديده  
تا کنون ... کرزی موضع ضد غلجی ها را احراز کرد. و خطای بزرگ رئيس جمهور کرزی محسوب ميشود

اما روش کنونی . پشتونهای غلجی در تناسب با سائر خانواده های پشتون کمتر در رديف طالبهای مسلح ديده شده اند
انتخاب گرديده غلجی ها را احتماأل هرچه بيشتر به طرف مخالفين مسلح " پروسۀ دموکراتيزه سازی"که گويا در قبال 

 که به روی را یغلجی ها سيلي. کردسلحانه  شدت بيشتر کسب خواهد تحريک خواهد کرد، که در نتيجۀ آن مناقشات م
به خاطر آنکه خوانندگان .  شده  محال است به اين زودی ها فراموش نمايند و از آن به اين سادگی ها بگذرندزدهآنها 

ر انتخابات سيستم فرض کنيم که د:  کرده باشند در اينجا ميخواهم مثالی را ذکر نمايمدرکاين مقاله موضوع را بهتر 
صرف .) ج. ولسی جرگۀ روسيه غ" (دومای روسيه "برای*** در واليات کراسنادار روسيه " کسب اکثريت"

  .ارمنی ها راه بيابند
من ترديد دارم که چنين يک خط مشی .   انکشاف اوضاع بدينترتيب روابط بين القومی را هرچه بيشتر حساس ميسازد

 باشد که اضالع متحدۀ امريکا، ناتو و حکومت کرزی در برابر خويش قرار داده داده سياسی به خير اهداف و وظايفی
  .اند
به عقيدۀ شما تا کدام حدی حقيقت دارد که رئيس جمهور کرزی  از ايران  پول به دست می آورد؟ ايران در : سوال  

گيمه ها از مترجم . (مرتبط است" س کبيرفار" افغانستان کدام اهداف را دنبال ميکند؟ آيا فعاليت های ايران با تأريخ 
  )است

اين روش کرزی  .ر نقد از ايران به دست آورده است اعتراف نمود که مبالغ هنگفتی را به طواً   حامد کرزی شخص
 اگر بپذيريم که ادارۀ  .نه تنها خشم واشنگتن را برافروخته، بلکه نارضايتی وسيع پشتون ها را نيز سبب گرديده است

های  ن حامد کرزی را به عنوان ليدر پشتون تبارها تبليغ ميکرد، در حاليکه اين شخص در خفا از ايران پولواشنگت
آن هم از ايران کشوری که يکی از ... را که حصول و مصرف آن در هيچ سندی قيد نگرديده، به دست می آورد

. مذهبی نيز خصوصيات  منوط به خود را داردمخالفين عنعنوی  پشتونها نه تنها از لحاظ اتنيکی است بلکه از لحاظ 
امريکائيها ايجاد گرديده  تحت سوال قرار  رۀدر اين صورت همۀ ساختار و ترکيب که در افغانستان به اساس مشو

در . کشورهای چون ايران، پاکستان و سائر کشورها برای توسعۀ منافع خويش حاضر هستند پول بپردازند. ميگيرد
 اين کشورها نميخواهد منافع ملی پشتونها را که عمدتأ در بی بضاعتی و فقر بی نذير حيات به عين زمان هيچيک از
  .سر ميبرند تمويل نمايند

به زعم . را دنبال ميکند" زبانان فارسی"ايران به طور عنعنوی اهداف خيلی معين، يعنی حمايت از منافع تبارهای 
حمايت ايران .  هستندتر و تا اندازۀ هم از ديدگاه مذهب به آنها نزديکايران تاجکها و هزاره ها از نظر زبان و فرهنگ

ابعاد گسترده کسب ) نود(٩٠از اين تبارها طی قرنها جريان داشته و حين جنگ های داخلی افغانستان طی سال های 
. ر به پيش ميبرد اهداف نقض و برهم زنی توازن تباری را در اين کشواً اليسی تهران مستقيمپدر شرايط کنونی . کرد

ايران و سائر کشورهای همسايه وظيفۀ خويش . ايرانيها نميخواهند تا حاکميت سياسی و اقتصادی پشتونها احيا گردد
ميدانند تا به صورت قطع روح پشتون تبارها را از حاکميت دولتی افغانستان بزدايند، کميت پشتونها را به اندازۀ يک 

  .بأ به نفوذ سياسی، نظامی و اقتصادی طرفداران خود بيفزاينداقليت عادی قومی رسانده و متعاق
اگر نتايج .   قابل ياد دهانی است که ايران و سائر دشمنان پشتون تبار تا کنون در فعاليت های خويش موفق هستند

ستان در اقليت  پذيرفته شوند، برای اولين بار پشتونها در افغان از آنها ياد آوری صورت گرفت رسمأانتخاباتی که فوقأ
اگر کسی به اين فکر است که پشتون ها با چنين يک وضعيتی موافقت خواهند کرد و به چنين . قرار خواهند گرفت

 عرض کنم که تاريخ اين کشور چنين شواهدی را به اً بی سر خم خواهند نمود، بايد اکيديک روايتی از دموکراسی غر
  .دست نميدهد

، پاليسی سازان ايران بدون ترديد خواستار )گيمه ها از مترجم هستند" (ارس کبيرف" آنچه که ارتباط ميگيرد به 
در حقيقت ايران در عرصۀ سياست خارجی اهداف . دستيابی به چنين يک هدف هستند و نه تنها در جبهۀ افغانستان

طح وخامت با اضالع ببينيد روابط اين کشور در کدام س. نهايت دور از حسن نيت را در برابر خود قرار داده است
مخالفت جامعۀ بين المللی با پروگرام ها و پروژه های اتومی تهران، پاليسی های مجهول و :  متحدۀ امريکا قرار دارند

و باالخره استفاده از شعارهای از قبيل فارس کبير، نهايت دور ... تکامل نيافتۀ تهران در مورد افغانستان و عراق
در شرايط کنونی بيشتر در " فارس کبير"روی همرفته فعاليت در استقامت . را ميرساندنيانديشی حاکمان اين کشور 

  .مطبوعاتی به پيش برده ميشود ساحۀ فرهنگی و
  اضالع متحدۀ امريکا، روسيه، هند و پاکستان کدام ها اند؟: به نظر شما منافع جداگانۀ کشورهای چون:  سوال 



  
 

 
و شميره   ٦تر ٦  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

، کانگرس و همۀ مردم خود را فريب ميدهد وقتی ميگويد که در پاليسی ادارۀ واشنگتن، اذهان  عامۀ جهان: جواب
 بيشترين تلفات را در ٢٠١٠با آنکه نيروهای نظامی امريکا طی سال . افغانی خود دست آوردهای قابل مالحظۀ دارد

 تهيه گرديده جديدستراتيژی  جنگ افغانستان متقبل شدند، ادارۀ اوبامه با اتکاء بر گذارش پنتاگون که بر اساس نتايج
  ...معتقدانه تاکيد ميکند که فعاليت های جديد اين اداره مثمريت بی سابقه در افغانستان دارد

 و  اين گفته ها در حالی صورت ميگيرند که  تعداد محالت تحت کنترول قوای ناتو و يا اردوی افغانستان کاهش يافته 
  .می يابدتقليل نتيجتأ  فيصدی مناطق تحت کنترول در مجموع 

باراک اوباما بالعموم روی يک موضوع تمرکز يافته " ادارۀ دموکرات"  بنابر همين دليل است که منافع امريکا و 
ترک کرد، تا به حيثيت ايشان لطمۀ شديد وارد نگردد و همزمان صدمات فزيکی " نرمتر"چگونه افغانستان را : است

عی سپردن صالحيت ها در امور امنيتی به جانب افغان در سال در خور توجه است که ميعاد قط. به نظاميان نرسد
چنين . يس جمهور نيز به پايان ميرسدئدر همين سال صالحيت های حامد کرزی به عنوان ر.  قيد گرديده است٢٠١۴

معضلۀ مذکور . مواجه کند سقوط بهيک طرز العمل ميتواند همۀ اقدامات برای حفظ ثبات و امنيت در افغانستان را 
مخصوصأ بخش فعال سياسی پشتونها را  نا آرام ميسازد، زيرا اردوی امروزی افغانستان هفتاد در صد از اقوام غير 

  . که روابط اجتماعی را در اين کشور هرچه بيشتر حساس ساخته استديگری استپشتون تشکيل يافته معضلۀ 
 از ،)هشتاد (٨٠ نظر داشت تجارب تلخ سالهای  بايد گفته شود که مسکو با درآنچه که ارتباط به روسيه ميگيرد  

شروع مداخلۀ نظامی امريکا در افغانستان چه در مجموع و چه هم ضمنی از پاليسی متوازن در استقامت افغانستان 
ائتالف " بيشتر مسکو به طرف توجه )عمليات حفظ صلح(در سالهای اول عمليات ضد تروريستی، يا . کار گرفت

روسيه . مذکور اصالح گرديده و تالش صورت گرفت از ميان برداشته شود پاليسی سالهای اخير بوده اما طی " شمال
ميخواهد تا اوضاع در افغانستان هرچه زودتر ثبات بيابد، در کوتاه ترين فرصت از  توليد مواد مخدر جلوگيری شده 

مسکو آماده است در . ری شودبه صورت قطع جلوگي" مستقل و مشترک المنافع"و از صدور آن به طرف کشورهای 
اما طوری که ديده ميشود . عمران مجدد افغانستان سهم بگيرد و از مساعی تجار روسی در اين زمينه حمايت ميکند

در تفاوت با مردم افغانستان، رژيم کنونی کابل در برابر مسکو تعصبات قابل مالحظۀ که از آنسوی اقيانوسها حمايه و 
روش مذکور استقرار نه تنها روابط گستردۀ اقتصادی بلکه دسترسی به سائر منافع . ن ميدهدتأئيد ميشود از خود نشا

از روی انصاف بايد گفته شود که اقدامات و مساعی که اخيرأ به راه افتاده . مسکو را در افغانستان دشوار ساخته است
  .يان آورده اند روسيه به م- در روابط افغانزوب شدن يخها اند اميدواری های را در مورد

    هندوستان يکی از همکاران عنعنوی افغانستان بوده و اين کشور را به مثابۀ ميدان مهم سياسی و اقتصادی در 
هند به هيچ قيمتی نميخواهد تا افغانستان يکبار ديگر به دولت وابسته به . تقابالت خويش با پاکستان ارزيابی ميکند

 که اشتراک هندوستان در احيای اقتصادی افغانستان به مراتب بيشتر از مساعی قابل تأمل است. پاکستان مبدل گردد
  .می باشدپاکستان که زيادتر در الفاظ خود را دوست افغانستان مينامد، 

اسالم آباد .  افغانستان را به پيش برده استکردن پاليسی فعال بی ثبات ذولفقار علی بهوتو پاکستان از دوران حکومت 
تحليل پاليسی در قبال . فغانستان به وابسته و ضميمۀ برای قلمرو محدود و نفوس روز افزونش مبدل گرددآرزو دارد ا

افغانستان گواهی ميدهد که اسالم آباد ميخواهد تا افغانستان تجزيه شود و در بخش که با پاکستان در همسايگی واقع 
  .است ادارۀ تحت الحمايۀ خويش را ايجاد نمايد

ل است که پاکستان اهداف فوق الذکر را نقطۀ عطف سياست خارجی  خود در قبال افغانستان ساخته دست کم چهل سا
 ميکند که اظهارپاکستان در ظاهر . و هيچ چيزی بازگو کنندۀ آن نيست که اسالم آباد از مسير انتخاب شده عدول نمايد

باشد، اما در حقيقت اسالم ناکستان  محسوس پ متوجهصرف ميخواهد تا در آينده هيچگونه تهديدی از طرف افغانستان 
  .آباد در مورد پشتونستان پاليسی انهدام کننده را به راه انداخته است، پشتونستانی که يک زمانی رعد اين منطقه بود

  )١٩٧٩(معاون مسوول شعبۀ روابط بين المللی کميتۀ مرکزی حزب کمونست اتحاد شوروی *
  .نام مذکور تحقير اميز است.  به اين نام ياد مينمودند٢٠اسيای ميانه طی سال ها مخالفين مسلح بلشويک ها را در **

يکصد  (١۶٠مليون و) پنج (۵واليت کراسنادار در جنوب روسيه در ساحل بحيرۀ سياه موقعيت داشته، نفوس آن ***
. ئر اقوام تشکيل ميدهدسا فيصد آنرا ٨ فيصد آنرا روسها و ٨۶،۶ فيصد آنرا ارمنها، ۵،۴هزار نفر بوده که ) و شصد
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