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داعیه مشارکت سیاسی  از"تیکه داران قومی" اصلی  هدف
 چیست؟ در ساختار قدرتاقوام 

 

مطالبی نوشتم با این  عنوان "افغانستان دچار مضحکه قوم گرائی"در مقالۀ تحت فبروری  24بتاریخ 

بسیاری ها افغانستان را به گلزاری از اقوام تشبیهه کرده اند که در آن هر گل رنگ و عبارات که: 
در تحقق می یابد که هر قوم خود را به معنی واقعی آن وقتی  گفته. این بو و زیبائی خود را دارد

و رهبران آن قوم در پی گرفتن امتیاز شخصی و فوقیت از دیگر اقوام  ندببیحد ملت وا آئینه ای یک
متأسفانه که در افغانستان موضوع جناح بندیهای قومی بیش از هر وقت دیگر به ساکن کشور نباشد. 

اوج خود رسیده و کشور را با وضع خطیر مواجه ساخته است. برعالوه کشمکش قدرت در بین چند 
گ، رقابتها در داخل هرقوم موجب ایجاد تفرقه در داخل اقوام نیز گردیده، طوریکه در  قوم نسبتاً بزر

برهم خوردن نظم و جز عاقبت آن  , برآمده یکی درپی اغواء  و امحای دیگر  مبارزه درون قومی،

 . ، چیزی دیگر نخواهد بودایجاد بی ثباتی در کشور

پایان نیابد و بجای قوم گرائی، به ملت گرائی  قومیی طلسم نشکند و قدرت نمائی هااین تا زمانیکه 
احزاب واقعی سیاسی ندهند، کشور نمیتواند در به توسل جسته نشود و احزاب قومی جای خود را 

همیشه در برای و  عدالت اجتماعی و نظم و ثبات قدم استوار بردارد ،راه دموکراسی، حاکمیت قانون
 .این مرداب گیر خواهد ماند

نمونه دیگر از این بازی قومی ونین شان الست کاندیدهای ریاست جمهوری و انتخاب معنگاهی به 
ظاهراً با داعیۀ مشارکت  یونین خود را از سربرآوردگان قومامع سعی کرده تاهرکاندید است که 

در حالیکه اکثر  ،انتخاب نمایدبه هدف حصول رأی آنها  سیاسی اقوام در ساختار قدرت، اما در واقع
اجندای کاری کاندید همنوا و همفکر نیستند. واضح است که در صورت موفقیت  با ننیواعماین 

برای به سمت مطلوب خود قومی  ازمؤتلفانهریک  ،یدن به مقام ریاست جمهوریسر کاندید و
در تشتت و پراگندگی  . اینجاست کههرم قدرت مبارزه خواهد کرد جاگزینی وابستگان خود در

 . گرفتخواهد ه ریشه پدیداز همین در کشور بازهم اجرای امور 

بعداً مقام های دولتی نیز به ، ائتالف قومیمتشکل از یعنی حکومت این نوع  با تشکیل مسلم است که
موضوع "شایسته ساالری" و عدالت اجتماعی  درنتیجهگردد. میشکل "مشارکتی" بین آنها تقسیم 

دستخوش خواسته های فردی و گروپی ماهیت دولت گرفته و نه تنها  قرار وضعتحت الشعاع این 
در مذاکرات صلح .  نیز مفهوم خود را ازدست میدهداصل "مشارکت مردمی"  ، بلکهخاص میگردد

دست بدست هم نیز همین پدیده عیان است که سران قومی زیر نام احزاب سیاسی در رقابت با دولت 
.  این رقابت های در ساختار قدرت برای خود و قوم خود میباشد امتیاز کسبو هریک در صدد  داده

افزایند و بیستان بر تقویه موقف خود در برابر دولت افغان فرصت میدهد تاطالبان  قومی برای
 خلیلزاد نیز از این وضع برای تورید فشار بر دولت افغانستان به نحو مطلوب خود استفاده کند.
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مقالۀ ( 2019اول اپریل  ـ 1398حمل  12)خدمت تقدیم داشتم. امروز چند مقاله  قبالً در این ارتباط 

دورن ـ قومی؛ تجارت  استثمارتحت عنوان " وزین هشت صبحدر روزنامه را بسیار عمیق دیگر 
سیاستمداران ناکام" بقلم آقای عبدالبصیر عظیمی خواندم که محتوای آن بیانگر واقعیت های تلخ جاری 
در کشور است. خواستم این مقالۀ مهم را با خوانندگان عزیز این پورتال شریک سازم تا به شرح 

می  طف توجه نمایند کهنویسنده در اخیر مقاله عبخصوص توصیه  جوانب مختلف این موضوع،
داران قومی هستند که به حمایت قومی نیاز دارند تا در مجالس و محافل به  این تیکه »نویسد: 

اصطالح بزرگان باال نشانده شوند و به اسم قوم امتیاز بگیرند. وقت آن است که دیگر با نام قوم فریب 
داران قومی بگوییم: لطفا! استثماِر تیکهنخوریم و آگاهانه سرنوشت خویش را مشخص کنیم و به این 

 اینک متن مقاله: «قومی را بس کنید!درون

 مداران ناکامقومی؛ تجارت سیاست -ستثماِر درونا

  نویسنده و پژوهشگر -عبدالبصیر عظیمی،  ۱۳۹۸حمل  ۱۲دوشنبه،  - هشت صبح 

سازی ساختار قدرت در افغانستان بوده، که با مارک جذاب ولی تقسیم قدرت بین اقوام، بنیاد قومی
خوانی از مارکتینگ شده است. تقسیم فرمایشی قدرت، فقط دستر« مشارکت سیاسی اقوام»تجارتی 

ترین عامل ضد مشارکت ایجاد کرده که خود بزرگداران قومی المال برای حلقات معدود از داعیهبیت
مندسازی و بسترسازی در تمام سطوح برای انکشاف استعدادها اند. مشارکت اقوام با توانواقعی اقوام

دار قومی، آن هم از پایین به باال و به صورت طبیعی باید ایجاد شود، نه با گماشتن گزینشی چند تیکه
های توازن اقوام در ساختار قدرت. مشارکت اقوام با ایجاد فرصت خودی برای حفظ نمایش از تیم

ای چند شخص مطیع آید، ولی مطمیناً با انتصاب سلیقهبرابر و مشارکت در ساختار قدرت به دست می
های مختلف که در مورد مشارکت اقوام قضاوت شود، باید الیهقوم متفاوت است. برای ایناز هر

که آیا ساختارهای موجود به صورت طبیعی باعث مشارکت عه گردد، اینسیاسی و اجتماعی مطال
  شود؟های بسته انجینری میشود یا به اصطالح این مشارکت پشت درباقوام می

 ,Robert Mattes( و رابرت متز )Pippa Norris, Harvard Universityپا نوریس )پی
University of Cape Townشان در دوازده کشور آفریقایی به شمول تطبیقی اساس مطالعات( بر

زیمبابوه، ماالوی، گانا، لوتو، بوتانو، تانزانیا، نمیبیا، مالی، زامبیا، نایجیریا، آفریقای جنوبی و یوگاندا 
ند که تهداب رفتارهای انتخاباتی و حزبی در جوامع زراعتی، سنتی و در حال گذار به معتقدا

  است.« قومیت»دموکراسی، پدیده 

بعدی، اند که گذار به دموکراسی فرایندی پیچیده، چندین دو پژوهشگر سرشناس علم سیاست معتقدا
ناپذیر است که عالوه بر آرایش نیروهای جدید سیاسی، نیازمند گیر، پرچالش ولی اجتنابزمان
ی و های هویتهای اجتماعی، نشانهساز است. شکافجایی و تغییر در مراجع و منابع مشروعیتجابه

ای در انتخابات و های تباری و قبیلهسنتی نظیر پیوندهای فرهنگی، قومی، تاریخی، مذهبی و سنت
گذار به  های حزبی جایگاه خاص دارد. بنابراین در جوامع دارای تنوع قومی، دورانجلب حمایت

و مدرن  گیری احزاب سیاسی فراگیردموکراسی همیشه پرمخاطره است. فاکتور قومیت در فقدان شکل
زنی در پذیری ابزاری برای چانهو نهادهای مدنی، تعریف مبهم هویِت ملی و نهادینه نشدن فرهنگ هم

  انتخاباتی است.-رقابت سیاسی
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تواند فرصت بنابراین بسیج قومی در قالب مبارزات انتخاباتی در کشورهایی مانند افغانستان هم می 
برای افزایش مشارکت اقوام در یک بستر قانونی و باشد و هم تهدید. از یک طرف فرصت 

گی ملی و وفاق اجتماعی شود تا از تمرکز و انحصارطلبی بستهدموکراتیک که موجب تقویت هم
های عمیق بین اقوام ها و شکافتواند باعث ایجاد تضادها، منازعهجلوگیری کند و از طرف دیگر می

  سازی در کشور است.ملت یترین تهدیِد پروسهشود که بزرگمختلف 

گیرد، بلکه روز مورد توجه زیادتر قرار میهر« قومیت»با نزدیک شدن موسوم انتخابات، نه تنها 
های قومی و دامن گذاری روی جلب حمایتمداران ناکام، سرمایهاستراتژی اصلی برخی از سیاست

کرد ضعیف و راهی ای عملتواند پوششی مناسب برزدن به موضوعات قومی است؛ حمایتی که می
تواند اقوام را در مقابل هم قرار داده و برای فرار از مسوولیت و پاسخگویی باشد. اما این روند می

سواران قومی کند. در واقع قومیت یک های احساسی و هیجانی به نفع موجها را وادار به واکنشآن
  گیرد.کام از اقوام مختلف صورت میمداران ناتجارت است؛ تجارتی مشترک که به توافق سیاست

های موزیانه خود را عملی ساخته و مداران ناکام اول با نیازسنجی بازار سیاست، طرحاین سیاست 
کنند؛ و در نهایت برداری میسواری و از آن بهرهپوشالی ظهور، موج خودشان مانند یک قهرمان

خبر از معامالت قدرت، چاره و بید. ولی اقوام بیکننستد میوداد« قدرت»خود را در مقابل « قوم»
کوبند تا شاید تغییری دهند و زیر آفتاب و باران مشت به هوا میباد سر می باد و زندههای مرده نعره

  ها ایجاد شود.در دسترخوان آن

ه یا ای کشود؛ نیازمندیطرح تجارتی قومیت با ایجاد نیازمندی به آن در بازار سیاست آغاز می
تئوری »ساخته ارایه نماید. شاید فرصت جدید ایجاد کند و یا راهکاری برای مشکالت قومی خود

های خیالی و ساخته و پرداخته هایی باشد. توطیهمندیبهترین دسیسه برای ایجاد چنین نیاز« توطیه
شود و می دیگرمداران ناکام که باعث دامن زدن موضوعات قومی و تحریک اقوام علیه یکسیاست

مداران با سازد. این سیاستهای اقوام فراهم میها به عنوان ناجیبستر را برای ظهور و مانور آن
کنند الی آن انجینری میهای کوچک قومی، منافع شخصی و تیمی خود را در البهور کردن جرقهشعله

  آورند.و نهایتاً آن را به دست می

های بار جرقهکرد مقامات محلی فاسد است که بارردم علیه عملمثال رایج آن در کشور ما اعتراض م
ور کرده است. مقامات محلی فاسد که با منافقت از یک طرف معترضان را قومی را در کشور شعله

کنند، از طرف دیگر با پناه بردن به ها را به توطیه علیه خود متهم میمتعصبان از اقوام دیگر و آن
کنند. این مقامات آرایی را در مقابل معترضان ایجاد میاسات قومی، صفقوم خویش و تحریک احس

  کنند.گری میهای قومی شامل در قدرت برای حفظ چوکی خود البیفاسد از طریق شبکه

آوردهای گذشته و کرد و دستمثال دیگر آن مبارزات انتخاباتی است؛ مبارزاتی که باید اساس آن عمل
زدن به ها یا راهکاری برای مشکالت کشور باشد. دامن اده از فرصتها برای استفارایه طرح

ها باشد. های آنگیبرنامهکرد ضعیف و بیتواند پوششی مناسب برای عملموضوعات قومی اما می
گی ایجاد کند و آرای قومی را به های قومی را به سادهبندیتواند قطبتحریک موضوعات قومی، می

ها در محراق توجه عدالتیهای مدنی در مقابل بیازد. حتا در مواردی جنبشصورت طبیعی منسجم س
ها را از مسیر طبیعی خارج و نهایتاً از آن به عنوان تختِه مداران ناکام قرار گرفته و آناین سیاست

  اند.خیز استفاده کرده
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تواند باشد، شده مینزدن به موضوعات قومی در خیلی از موارد انجینری و از قبل پالاگرچه دامن 
ً متوقف کرده است؛ اما ترس از قومی  شدن موضوعات پروسه اصالحات را نیز متضرر و گاها

که این اشخاص با کند. ترس از ایناصالحات معیاری که ایجاب تغییر و تبدیالت اشخاص را می
را از اولویت خارج  هایی تالش کنند ناکارآمدی خود را برخورد قومی وانمود کنند، اصالحاتمنافقت

 تر قرار داده است.کرده و این اشخاص را در موضع قوی

های اصلی موضوعات قومی در کشور مورد مطالعه قرار گیرد. تر ریشهبنابراین باید با دقت بیش
مدار ی دست چند سیاستشود؟ چرا یک قوم بزرگ اسیر و آلهچرا به موضوعات قومی دامن زده می

تر برای والیت مداران قومی چه کارهایی برای قوم خود و یا در مقیاس کوچکاستشود؟ سیناکام می
قوم وجود دارد؛ این در هر… نوا، معلول، یتیم واند؟ هزاران هزار بیکار، بیو ولسوالی خود کرده

زدن به موضوعات قومی، فقط تر حاالت دامن اند؟ در بیشها کردهکاری برای اینرهبران قومی چه 
 داران قومی شده است، نه بهبود وضعیت آن قوم.( برای تیکهNepotismخوری )جر به خویشمن

-تر حاالت منجر به وضعیت بردگرایی در بیشهای قومی گذشته مطالعه شود، قوماگر با دقت سیاست
آورد بوده است و باخت آن برای اقوام. در دستمداران بیباخت شده است. برد آن برای سیاست

آورد اند دستها نتوانستهداران قومی تقسیم شده، ولی تقریباً همه آنتصویر کالن، قدرت بین اکثر تیکه
قومی شده و های درونطلبخاصی حتا برای قوم خود داشته باشند. این وضعیت باعث ایجاد قدرت

بانیان استثمار چرا از یک شمار معدود کرده است. قروچونهای مختلف را محکوم به حمایت بیقوم
های کنند؟ مثالبرداری میها بهرهاند و از منافع آن کدام اشخاص و جریانقومی چه افرادیدرون

زیادی وجود دارد در حالتی که تمام مقامات محلی از یک قوم بوده و در مرکز آن قومی در یک 
بادانی آن منطقه صورت مقطع زمانی دارای قدرت زیاد بوده، اما تفاوت قابل توجهی در انکشاف و آ

ها شده گردیده و متضرران اصلی آن قوم خود آندهیتر باعث فساد سازماننگرفته است و بیش
 اند.بوده

شناسی قرار گرفته، تر مورد واکاوی و آسیبقومی که کمشاید وقت آن رسیده باشد که استثماِر درون
اقوام به تبعیض علیه قوم خود، سر در تر قرار گیرد. به جای متهم کردن سایر مورد توجه بیش

ی خود چه داران قومی برای قوم در مقایسه با خانوادهگریبان خود کرده و از خود سوال کنیم که تیکه
داران قومی ها است. این تیکهاند، کداماند و تغییری که در دسترخوان قوم خود ایجاد کردهکاری کرده

تا در مجالس و محافل به اصطالح بزرگان باال نشانده شوند و به  هستند که به حمایت قومی نیاز دارند
اسم قوم امتیاز بگیرند. وقت آن است که دیگر با نام قوم فریب نخوریم و آگاهانه سرنوشت خویش را 
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