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  ٣از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-hanmaqalat@afg لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م٢٣/٠٧/٢٠٠٩                           ترجمه از غوث جانباز
 
 

  روسيه و فاکتور پشتون ها
  

. رسانه های گروهی فدراسيون روسيه طی ماه های اخير توجه  خاص را به مسائل افغانستان معطوف داشته اند
کشور مملو از مقاله ها و نشرات روزنامه ها، هفته نامه ها، برنامه های رادیو و تلویزیون و صفحات انترنيتی این 

عدۀ از رسانه . البته اکثر نشریات متذکره جنبۀ اطالعاتی و خبری دارند.  افغانستان اند–گوناگون در بارۀ کشور ما 
های دسته جمعی روسيه وقتاً  فوقتاً  نوشته ها و تحليل های را به نشر می رسانند که ارزش علمی داشته و در عين 

تا آنجایی که می توان مشاهده کرد، بعضی از این تحليل ها و نوشته ها . ارزیابی شوندرزنده و دلچسپ ا ميتوانند حال 
حاوی نظریات، عقاید و دستورالعمل های می باشند که حلقات معين حاکميت روسيه در خط مشی خویش در قبال 

زنامه های روسيه یکی از آن منابعی اند که از رو. افغانستان یا از آن استفاده می نمایند و یا هم آنرا مدنظر می گيرند
  . پی برداطریق آن می توان به راز های سياست خارجی روسيه و شاخص های عمدۀ آنه

افغانستان " یکی از مطالبی است که در صفحۀ انترنيتی –" روسيه و فاکتور پشتون ها "–مقالۀ آقای نيکيتا ميندکوویچ 
بنده را گمان بر آن است . این مقاله توجۀ مرا به خویش جلب نمود.  رسيده استچندی قبل به زبان روسی به نشر" رو

 جرمن –که مقالۀ مذکور و مسائلی که در آن مورد تحليل قرار گرفته اند، برای خواننده گان کنجکاو و آگاه افغان 
  .آنالین می توانند دلچسپ باشند

  :و این هم ترجمۀ مقالۀ مذکور از روسی به زبان دری
 سياسی افغانستان معاصر، نقش عمده را –ن ارزیابی تاثير سياسی کشور های خارجی بر اوضاع اجتماعی حي
بدون در نظر گيری خصلت و امکانات ارتباطات گسترده بازیگران متعدد سياسی در . بازی می کند" فاکتور قومی"

در این زمينه . را در این کشور مجسم نمودمنطقه با اقوام مختلف افغانستان، نمی توان تصویر عينی جریانات سياسی 
تحليلگران امور سياسی هر چه بيشتر به مسئلۀ پرسش برانگيزی برخورده اند که آیا روسيه در شرایط کنونی در 

می تواند به گروه های سياسی پشتون تبار اتکاء ) هدف افغانستان است(حصۀ تعيين استقامت سياست شرقی خویش 
  نماید؟

امر مذکور شگفتی . تحليلگران سياسی، پشتون ها را به مثابۀ قوم بانی ایجاد دولت افغانستان قبول دارندعدۀ زیادی از 
اکثریت رهبران . ندارد زیرا از دیدگاه تاریخی حاکميت سلطنتی در افغانستان در اختيار پشتون ها قرار داشته است

 همه – حامد کرزی –مال عمر و رئيس جمهور کنونی الی )  مترجم-مطابق متن(معاصر افغانستان از حفيظ اهللا امين
پشتون ها ازنقطۀ نظر کميت بزرگترین قوم افغانستان بوده و نقش آنها در حيات سياسی افغانستان . پشتون بوده اند

  .نهایت برازنده می باشد
مکاری های خویش کارشناسان روسی در امور سياست بين المللی توصيه می نمایند تا روسيه در راستای استقرار ه
محافظه کاران در . با سازمان های پشتون تبار و به ویژه سازمان های تندرو،  از احتياط و دوراندیشی کار بگيرند

روسيه عقيده دارند که رجال روسی تجربۀ دیالوگ با رهبران دینی و سران اقوام پشتون  را ندارند و در صورت 
 تاجک ها –د تا روابط عنعنوی روس ها با پارتنرهای عنعنوی روسيه امکان آن می رو"  پشتون–روس "آغاز بازی 
و باالخره حلقات مذکور از عکس العمل شدید ایاالت متحدۀ .  و همچنان حکومت کابل صدمه خواهند دید–و ازبکها 

مرفته ولی روی ه. امریکا و سائر بازیگران در منطقه نيز از شروع  گفتگوهای روسيه با پشتون ها تشویش دارند
  .موضوع دیالوگ روسيه با پشتون ها کماکان ارزشمند ارزیابی می شود

ضمن تحليل و ارزیابی عالئم . عالئم شروع گفتگوهای روسيه را با پشتون ها می توان در مطبوعات مشاهده کرد
روان افغان و قبل متذکره قبل از همه باید امکانات برقراری تماسها و جستجوی سازشهای نماینده گان روسيه را با تند

  .از همه طالبان مدنظر گرفت
باید در نظر داشت که طالبان یگانه تشکيل سياسی پشتون ها در افغانستان نمی باشند، پشتون ها رجال برجستۀ 

ولی به دالیل معين، تماس های ممکنه مسکو به گروه . حکومتی و مخالفين سياسی این کشور را نيز تشکيل می دهند
شایعات و آوازه هایی که از این . ون تباردر این اواخر ورد زبانها در روسيه و افغانستان گردیده استهای طالبی پشت

قبل از آنکه به تحليل و ارزیابی بپردازم می خواهم تاکيد نمایم که . بابت بوجود آمده اند، شایان تحليل و توجه اند
و اسالمگرا که هم اکنون در آسيای ميانه فعاليت دارند، در ميان گروه های مسلح و تندر" دست  داشتن  یا ُپل مسکو"

  .عينی نبوده و آوازۀ بيش نيست
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بعداز آنکه تحوالتی سياسی در پاکستان منجر به سقوط بالفاصلۀ جنبش طالبها نگردید و بعداز آن که مبارزات 
ظرین حدس زدند که دسته مسلحانه در نواحی سرحدی افغانستان و پاکستان شدت بيشتر کسب کردند، بسياری از نا

  . های مسلح طالب شاید به منابع جدید اکماالت مادی دست یافته باشند
خبرنگاران یکی از کانال های تلویزیونی : بعضی از روایت ها در این زمينه حتی مضحک آميز به نظر می رسند

 کوریای شمالی مبنی بر دست دربارۀ تماس های طالبان با نماینده گان استخبارات" جدی"روسيه چندی قبل بطور 
از این لحاظ آوازه های پيدایش طالبهای روسی و یا هم کوریای شمالی . یافتن  به  سالح کشتار دسته جمعی سخن زدند

چنين یک . را در مناطق پشتون ها من جدی نمی پندارم و آنها را بيشتر از جنبۀ فلکلوریک ارزیابی می نمایم
  . پاسخی سادۀ است برای مسائل پيچيده و بغرنجطرزالعمل ساده لوحانه بوده و

به نظر بنده ایستاده گی سياسی و نظامی را که طالبها از خود در این اواخر نشان می دهند، پشتوانه و حمایت خارجی 
علل اساسی را باید در عدم ). حمایت طالبها کماکان از منابع عنعنوی و هميشه گی شان صورت می گيرد(ندارد 

بروز خطر و جواب به "قوای خارجی درافغانستان عمدتاً  از تاکتيک . زالعمل قوای خارجی جستجو کردمثمریت طر
محالت زیست اهالی بصورت گسترده بمباری می شوند که چنين روش اعتراض وسيع اهالی . استفاده می نمایند" آن

  ...متضرر را تحریک می کند
غيزستان و ایاالت متحدۀ امریکا در بارۀ وضعيت حقوقی پایگاه موافقت نامه هایی که چندی قبل ميان روسيه، قر

وتامين ترانسپورتی عمليات بين المللی در افغانستان به امضاء رسيد، نمایانگر انعطاف پذیری و عدم " مناس"
در صورت موجودیت معلومات موثق دربارۀ استقرار گفتگوها و . موجودیت تنش ها ميان این کشور ها می باشد

چه خاصه که طرف گفتگو ها ( ای روسيه به منظور تعميل منافع جيوپوليتيکی خویش با یکی از طرف ها تماسه
هدف روابط روسيه و (در افغانستان بدون تردید باعث بروز تشنج در روابط دوجانب می گردید) تندرو هم باشد
روشنی ندارد تا پيروزی  مخالفين  در خور توجه است تاکيد شود که مسکو در شرایط کنونی دليلی  ).امریکا است

 –در صورت پيروزی اپوزیسيون مسلح افغانستان دچار بی ثباتی اجتماعی . مسلح حکومت افغانستان را آرزو کند
برعالوه بی ثباتی . سياسی گردیده و ارگانهای ادارۀ دولت که طی سالهای اخير به وجود آمده اند از کار خواهندافتاد

روسيه . ل آسيای ميانه را که بعضی از آنها متحدین روسيه اند نيز متشنج خواهد ساختدر این کشور اوضاع دو
بيشتر عالقه  دارد تا از طریق جابجا سازی نماینده گان اپوزیسيون حکومت افغانستان در ادارۀ دولت، اوضاع منطقه 

از تروریزم بين المللی حمایت می کنند را ثبات بخشيده و بدین وسيله عنصری گردد برای از بين بردن دسته هایی که 
  ).منجمله از گروه های تروریستی که در قفقاز روسيه فعاليت دارند(

تماسها و گفتگوهای سازمانهای غير رسمی . بدیهی است که من در اینجا از موضعگيری رسمی مسکو حرف می زنم
و " سياه"ود دارند که طالبان به اصطالح بطور مثال معلومات موثق وج. روسيه را با طالبان نمی توان نفی کرد

اینکه عدۀ از فعالين . در تماس بوده و گفته  ميشود  که  حتی اتحاد نموده اند" تندروان اسالمی گرای روسيه عمال
به هر حال . سياسی روسيه نظریات حمایت گرایانه از طالبان دارند، نيز حقيقتی است که از آن نمی شود چشم پوشيد

در حلقات سياسی پس مانده و دور از عينيت روسيه تمرکز یافته " انی و یا هم حمایت گرایی از آنها عمدتاافکار طالب
  . عالقمندان طالبان از واقعيت جامعه افغان نيز آگاهی ندارند. اند

 طالبان دوران جنگ های تنظيمی بيشتر جوانانی بودند که در یک جنبش سياسی تشکل یافته بودند و اهداف آنها
مبارزه و شعار های آنها برای تطبيق اهداف متذکره باعث آن گردید . استقرار وحدت ملی و تامين نظم در کشور بود

چنين یک طرزالعمل طالبان بدون شک روسها را به یاد دوره . تا طالبان حمایت بخش معين پشتون ها را بدست آرند
از این نقطۀ نظر احساس همدردی آنها را در مقابل های بی ثباتی و هرج ومرج در کشورخود شان می اندازد و 

از جانب دیگر سياستمداران روسيه خوب بخاطر دارند که طالبان و رهبران القاعده روابط . طالبان تحریک می کند
روابط مذکور طی سالهای نود و الی شروع سالهای . دیپلوماتيک را با جدایی طلبان چيچينی برقرار ساخته بودند

مالحظات فوق الذکر بدان معنی است که روش سياسيون روسيه در قبال طالبان بيشتر محتاطانه . ه داشتند ادام٢٠٠٠
  .خواهد بود تا دوستانه

و حاال بر ميگردیم به مسئلۀ تماسهای سياستمداران روسيه با متنفذین و سياستمداران پشتون تبار که وابسته به دسته 
  .های تندرو نمی باشند

علت . ینسو روسيه سران اقوام تاجک و ازبک را در افغانستان متحدین عنعنوی خویش می شمرداز مدت ها  بد
 قرن بيست اتفاق افتاده اند، می ٨٠ و ٧٠پيدایش چنين یک تصوری در نتيجۀ یک سلسله حوادثی که طی دهه های 

  .فع روسيه نبودطی سالهای متذکره سياستمداران پشتون موضعگيری هایی داشتند که جوابگوی منا. باشد
بگمان اغلب زمان آغاز تنش را در روابط پشتونها و روسها باید در سرنگونی نظام  دیکتاتوری حفيظ اهللا امين در 

بعضی از مبصرین عقيده دارند که حفيظ اهللا امين سياست پشتون سازی افغانستان را به پيش می .  تلقی کرد١٩٧٩
يظ اهللا امين را با رهبری اتحاد شوروی باید در اشتباهات بزرگ سياسی او اما در حقيقت دالیل اصلی مناقشه حف(برد 

که رژیم موجودۀ آنوقت کابل را متزلزل ساخته بود، قتل نور محمد تره کی و تالش برای استقرار روابط مستقل با 
  ).ایاالت متحدۀ امریکا، باید جستجو کرد
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 افغانستان قرار داشتند، شوروی ها کوشش کردند تا از شوروی در قلمرو" محدود"اندکی بعدتر زمانی که قوای 
تصور ميرفت که قرابت این اقوام با . تاجکها و ازبکها در این کشور به سود خویش فعاالنه و همه جانبه استفاده نمایند

سفانه متا.  اهالی آسيای ميانه شوروی  اسبق، اسباب آنرا فراهم  سازد  تا روابط نزدیک با افغانها تامين گردد
ستراتيژی مذکور در آخرین تحليل  به ناکامی انجاميد و در نتيجه شوروی ها را شامل تصادمات و خصومت های 

" الزم است خاطرنشان کرد که در غرب مجاهدین را عمدتا. نژادی و قومی که قرنها در آنجا جریان دارند، ساخت
  .متشکل از پشتون تبار ها می دانند

های تنظيمی و پيدایش طالبان، روسيه و متحدینش در آسيای ميانه باز هم اتکاء به ائتالف و باالخره در دورۀ جنگ
چنين به نظر می رسد که اتکای روسيه بر اقليت های قومی . شمال که مرکب از اقليت های قومی بود، نمودند

پشتونها در حيطۀ نفوذ و تاثير دولتمردان روس عقيده داشتند که طالبان و گویا . درافغانستان یک امر جبری بوده است
پاکستان و کشور های عربی قرار گرفته اند و روسيه متحدینی را که بتوانند بر اوضاع تاثير سياسی داشته باشند، می 

  .تواند صرف در شمال افغانستان بيابد
 الی ٧٠ طی سالهای "بدین ترتيب روسيه در نتيجۀ یک سلسله اقدامات ناپخته و از دیدگاه تاکتيک های سياسی مجبورا

  . در اسارت تعصبات معين  به نفع اتحاد با تاجکها و ازبکها قرار گرفت٩٠
بسياری از احزاب سياسی . در شرایط کنونی فرهنگ سياسی و عنعنات سياسی در افغانستان در حال تحول عميق اند

اخته و عالقمندی و حمایت سائر افغانستان تالش می ورزند تا از چارچوب های تنگ نژادی و قومی خود را خارج س
  .اقوام کشور را نيز بدست آورند

انکشافات سياسی در افغانستان پارتنر های بين المللی افغانستان و سائر بازیگران خارجی را نيز وا ميدارد تا از 
ل مسائل بدیهی است که برای حل و فص. ستراتيژی های تنگ نظرانه و قوم گرایانه خویش در افغانستان دست بکشند

مختلف سياسی در افغانستان، ایاالت متحدۀ امریکا، روسيه و اتحادیۀ اروپا باید روابط خویش را با نماینده گان اقوام 
  .مختلف افغانستان برقرار نمایند

منطقی خواهد بود تا روسيه تالش ورزد که از تعصبات تنگ نظرانۀ سياسی که در سطح بين المللی و در داخل 
روسيه باید از .  آن قرار گرفته است، خارج گردیده و به جستجوی متحدین جدید در افغانستان شروع کندافغانستان در

  .نيز باشند" پشتونهای روسی"دسته های طرفدار روسيه در داخل افغانستان حمایت کند و لو اگر این دسته های 
يستم همکاریهای ما را با متحدین در این کشور نباید س) به راه انداخته شده باشد" اگر حقيقتا"  (سياست جدید مسکو"

قسمی که تجربه نشان می دهد، عنصر بنيادی سياست روسيه را در افغانستان روابط روسيه با کابل و . متضرر بسازد
تجربۀ روسيه در قسمت تامين و دفاع از منافع ملی خویش با استفادۀ مستقيم از سازمانها و . واشنگتن تشکيل می دهد

  .سياسی که در درون افغانستان فعاليت دارند، ضعيف بوده و بدین جهت در شرایط کنونی تطبيق نمی شوداحزاب 
  

  پایان
  

  مسکو 
 ، ٢٠/ ٠٧/ ٢٠٠٩  

 
 
 
 
 
 

  
  


