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  ۲۰۱۵/۱۰/۰۵ خالدی نوراحمد راکتد

 
 !کشور در ملی مسله حل راه و جنوب و شمال به افغانستان تجزیه عواقب

 
واقعیتهای جغرافیایی و دموگرافیکی کشور طوری است که بازنده گان اصلی تجزیه افغانستان به شمال و جنوب 
کسانی خواهند بود که امروز از همه بیشتر به عملی شدن چنین تجزیه دلبسته اند و در راه آن تبلیغ میکنند. از این 

 ناپذیر است.رهگذر این کشور نظر به عوامل جغرافیایی و تاریخی تجزیه 
تعدادی از مکتب رفته ها و فعالین سیاسی ملیتهای خاصی، بخصوص تاجیکها و هزاره ها، پیوسته شعار های 

وقت ان است تا با اینها طالب نكتایي دار و “پشتون ستیزی، جدایی طلبی و تجزیه افغانستان را سر میدهند. میگویند 
از لطیف پدرام نقل قول میکنند که گفته بود ”. ان و اینها را راه شانغیر نكتایي و قبلیه خانه جدا كرد. ما را راه م

 ”!تا با اینها راه جدا نشود سعادت نخواهیم دید“
وقت آن رسیده تا این افراد عواقب تحقق این آرمان خودرا ارزیابی کنند. سوال این است که جدایی شمال از جنوب 

هزاره نشین کشور که در جنوب کوههای هندوکش زندگی میکنند  چه نفعی برای باشنده گان والیات تاجیک نشین و
ببار می آورد؟ از لحاظ جغرافیایی والیات پنجشیر، پروان، کاپیسا، بامیان، دایکندی و غزنی عمدتا در جنوب 
کوههای هندوکش قرار دارند. تنها موجودیت تونل سالنگ و چندین گردنه صعب العبوری این والیات را به والیات 

شرق -قع درشمال هندوکش وصل میکنند. دسترسی به والیت هرات و بادغیس از جنوب به مراتب آسانتر از شمالوا
کشور است. بنابر آن باشنده گان همه این والیات به اجبار موقعیت طبیعی و جغرافیایی خویش از قرنها به اینسو در 

جنوب غرب کشور بوده و برای ابد شریک  ازدواج با باشنده گان والیات پشتون نشین شرقی، جنوب شرقی و
روزهای خوب و بد زندگی همدیگر هستند. هرگاه آرمان ناسنجیده جدایی طلبان تاجیک و هزاره به حقیقت مبدل 
گردد، تاجیکها و هزاره های ساکن والیات جنوب هندوکش ناگزیر همچنان اتباع کشور افغانستان باقی خواهند ماند 

 فیصدی نفوس شان به اقلیت کوچکتری مبدل خواهند شد. اما این بار با کم شدن
در عین زمان با تقسیم افغانستان به شمال و جنوب، تاجیکهای ساکن والیات شمالی خودرا دفعتآ، شهروندان، به گفته 

خواهند یافت. بلی ترکستان چون اسم تاریخی این والیات در گذشته نه ” ترکستان“خودشان، کشور جدیدالتاسیس 
بود. از جانب دیگر کسانیکه به نادانی از تاریخ به ایجاد خراسان در شمال دل بسته اند ” ترکستان افغانی“ن دور چندا

باید بدانند که آنچه از خراسان باستانی در افغانستان باقیمانده صرف شامل والیات بادغیس و هرات و بخشهایی از 
” ترکستان“ت. در حقیقت از تقسیم افغانستان و ایجاد کشور غور میگردد در حالیکه بلخ شامل تخارستان باستان اس

تنها کسانیکه مستفید خواهند شد اقوام ترکتبار و مغولی ازبک، هزاره، ترکمن، یوغور، قرغیز ساکن شمال هندوکش 
با اسپ خواهند بود. این اقوام به گواهی تاریخ مغولها، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، شیبانیها، تیموریها همه سرباز و 

و شمشیر زاده میشوند و ناگزیر حاکمیت تاریخی خودرا باالی این سرزمینها دوباره اعاده خواهند کرد. در عمل 
بازنده گان حقیقی در این سناریو تاجیکهای بدخشان و هزاره های مغولی دری زبان بلخ خواهند بود که با جدایی از 

به ” ترکستان“به یک اقلیت بسیار محدود در کشور ترکتبار  پیکره اصلی هم نژادان خود در جنوب هندوکش دفعتآ
 حاکمیت شیبانی خان های امروزی تن در خواهند داد.

جنوب افغانستان را تبلیغ نمیکنند. بیاد بیاوریم -خوشبختانه ترکتباران کشور با آگاهی سیاسی چشمگیری تجزیه شمال
بست به صراحت اعالم کرد که هدف اصلی او از این کار که جنرال دوستم وقتی با اشرف غنی پیوند اتحاد سیاسی 

جلوگیری از تجزیه کشور است. خوشبختانه روشنفکران آگاه قوم تاجیک و هزاره نیز حماقت تخیل جدایی شمال را 
 به خوبی میبینند.

ورکورانه در عین زمان، متاسفانه، حمایت شوونیستهای پشتون از طالبان صرف بخاطر پشتون بودن آنها و انکار ک
پشتونها در ” طبیعی“این افراد از موجودیت ستم ملی در تاریخ دوصدو پنجاه سال گذشته کشور و اعتقاد آنها به نقش 

اداره سیاسی افغانستان نه تنها لکه ننگی بر دامان تمام ملیت پشتون و بخصوص روشنفکران آن میباشد، بلکه آب به 
اخته چاقوی جدایی طلبان را نیز دسته میکند و به عنصر پشتون ستیزی آسیاب دشمنان وحدت اقوام برادر کشور اند

 در میان افراد غیر پشتون دامن میزند.
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ها را به  در مقابل پشتون ستیز های ناسیونالیست به موجودیت ملت در افغانستان باور ندارند. این اشخاص پشتون
  نامند، اقوام غیر پشتون را در سطحی باالتر می  دن میافتاده و غیر متم  گواهی اعمال و افکار طالبان، قبایل عقب

بینید که راهی ندارند جز جدایی! در هر فرصتی و به هر دلیلی پشتونها را مورد سرزنش قرار داده توهین 
میکنند.این افراد فراموش میکنند که هستی آنها در کنار پشتونها است. طوریکه در باال دیدیم این کشور به دلیل 

 جغرافیایی و تاریخی تجزیه ناپذیر میباشد.عوامل 
ع به دور دوم، و در اخیر با انتخاب اشرف غنی به حیث رییس ۲۰۱۴با رفتن انتخابات ریاست جمهوری سال 

جمهور، موج پشتون ستیزی در میان تعداد کثیری از فعالین سیاسی و اجتماعی بعضی از اقوام غیر پشتون کشور 
مرحله ی خطرناکی باال رفته است. این افراد هر پشتون را از رییس جمهور تا به یک  اوج بیشتر گرفته و حاال به

فرد عادی فاشیست ، طالب و قومگرا نه بخاطر افکار و کردار شان بلکه صرف بخاطر پشتون بودن شان میگویند. 
یکند. این افراد در این خود بیانگر احساسات ناسیونالیستی ناشی از قومپرستی و زبان پرستی خود این افراد م

حالیکه در مقابل اعمال و کارهای خوب دولت وحدت ملی خاموش هستند، هر نارسایی و کوچکترین مشکلی را به 
رییس جمهور غنی نسبت داده از نثار کردن هرگونه بد و بیراه به رییس جمهور و تمام قوم پشتون خودداری نمی 

 کنند.
که ریشه ی اصلی این اختالفات نه در تفاوت نظرها باالی پالیسیهای  حقیقت تلخ، برای روشنفکران ما، آن است

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میان جناحهای شامل دولت و خارج از آن، بلکه در شکل گیری ترکیب قومی دولت بر 
ظامی سر اقتدار نهفته است. گروهی میکوشد بهر قیمتی از نفوذ مجدد پشتونها در مقامات کلیدی قدرت سیاسی و ن

داکتر امین  ۲۰۱۴ماه مئ سال  ۵جلوگیری نماید. این طرز دید را در بحبوحه بحران انتخابات افغانستان، بتاریخ 
این واقعیتهای تاریخی به یکتعداد “صیقل پرفیسورعلوم سیاسی در پوهنتون ملی آسترالیا چنین خالصه میکند: 

که تصور میکنند تفوق سیاسی حق طبیعی پشتونها  رهبران و چهره های پشتون آنگونه تفکری را ایجاد نموده
میباشد. برای آنها قبول این امر دشوار است که مداخله نظامی امریکا و متحدین آن سبب به قدرت رسیدن اقلیتهای 

)ترجمه دری ” غیر پشتون در افغانستان شده و این اقلیتها دیگر حاظر به قبول تفوق تاریخی سیاسی پشتونها نیستند.
ویسنده است(. چنن است تکیه گاه تیوریک اختالفات اصلی سیاسی در کشور. هرگاه افغانستان یک کشور از ن

باسواد و پیشرفته صنعتی غیر عنعنوی میبود، انتقال حاکمیت سیاسی از پشتونها به سایر اقوام میتوانست بر مبنای 
نین نیست در افغانستان عمیقآ عنعنوی به اصول دموکراتیک از راه انتخابات آزاد صورت بگیرد. اما متاسفانه چ

مداخله نظامی امریکا و متحدین آن سبب به قدرت رسیدن اقلیتهای غیر پشتون در افغانستان “گفته پروفیسور صیقل 
را از راه ” قدرت سیاسی“و حاال این اقلیتهای غیر پشتون حاظر نیستند، طوریکه اخیرآ مالحظه کردیم، این ” شده

 ه با پشتونها شریک بسازند.انتخابات دوبار
افغانستان یک کشور کثیرالقومی بوده و از لحاظ ساختمان اجتماعی و سیاسی عمیقآ یک کشور عنعنوی متکی به 
وابستگی های قومی میباشد. بر عالوه، سی و پنج سال جنگ داخلی، فرقه یی، تنظیمی ومداخالت اجنبی اختالفات 

عمیقتر ساخته است. در یک کشور عنعنوی هرگاه به مردم بصورت  قومی، سمتی و زبانی را در افغانستان
دموکراتیک حق انتخاب داده شود آنها بال درنگ به کاندید قوم مربوطه ی شان رای میدهند. نتایج انتخابات اخیر 
ریاست جمهوری این حقیقت را برجسته تر ساخت. صرف نظر از هیاهوی تقلب انتخاباتی، صرف نظر از رای 

وشنفکر، عمدتا پشتون به پشتون رای داد، تاجیک به تاجیک، هزاره به هزاره و ازبیک به ازبیک. حتی مشتی ر
 تعداد کثیری از روشنفکران سرشناس از این قاعده مستثنی نشدند.

افغانستان در نتیجه سی و پنج سال جنگ به حوزه های نفوذ جنگساالران مبدل شده است. برای کمسیون مستقل 
ر هرزمانی نظارت الزم باالی پروسه اجرای انتخابات در این مناطق یک امر ناممکن است. هرگاه کسی انتخابات د

نتایج انتخابات در خوست و پکتیا را لکه دار از تقلب میخواند چگونه میتواند از وجود تقلب مشابه انتخاباتی در 
واقع مفتشین بین المللی میزان تقلب را در  پنجشیر، مزارشریف، بدخشان، هرات، بامیان و دایکندی انکار کند؟ در

 تمام مناطق دور افتاده کشور مشابه هم یافتند.
متاسفانه احساسات قوم پرستانه و پشتون ستیزی در کشور با به قدرت رسیدن اولین حکومت مجاهدین به مرحله 

لت ملی مطابق تعهدات ع در آستانه انتقال قدرت سیاسی و نظامی به یک دو۱۹۹۲دیگری ارتقا کرد. در سال 
ژنیوا، با کودتای عوامل پرچمی دولت وقت و تغییر موقف جنرال دوستم و تسلیم دهی دولت داکتر نجیب اله و 
اردوی افغانستان به احمدشاه مسعود، منجر به ایجاد دولتی شد که عمآل انزوای سیاسی بزرگترین قوم از میان اقوام 

سال گذشته هیچگونه سازمان متشکل سیاسی ملی که از  ۲۴ن زمان در طول برادر کشور را نا گذیر گردید. در عی
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آرمانهای سیاسی و اجتماعی ملیت پشتون بدون دخالت دگم مذهبی نمایندگی کند وجود نداشته است. متاسفانه این 
آن  ع و بعد از۱۹۹۶-۱۹۹۲خالی سیاسی را افراطیون مذهبی از جمله حزب اسالمی گلبدین حکمتیار در سالهای 

ع نتیجه ی سوء استفاده دولت ۱۹۹۰جنبش طالبان پر کرده اند. در واقعیت تبارز جنبش طالبان دراواسط سالهای 
پاکستان از استیالی انارشی حکومت مجاهدین در افغانستان وسٔو استفاده از احساسات نشنالیستی پشتونها در کشور 

 میباشد.
و قوای  ۵۲، این بار به کمک طیارات بی ۲۰۰۱ر کشور در سال با به قدرت رسیدن مجدد اقلیتهای غیر پشتون د

امریکایی، احساسات قوم پرستانه ضد پشتون چنان اوج گرفته که انتخابات اخیر ریاست جمهوری تمام مظاهر نا 
شایست آنرا در تمام زوایای حیات سیاسی و اجتماعی و نظامی کشور برجسته ساخت. از جمله در عمل دیدیم که 

شنفکران، منجمله روشنفکران وابسته به احزاب چپی در وجود ستمیها، ماوییستها، پرچمیها و خلقیها حتی رو
موضعگیریهای قوم پرستانه کردند. بطور مثال در حالیکه خلقیهای سابق عمدتا به حمایت از اشرف غنی پرداختند، 

هیچ فرصتی را برای ” جامعه مدنی“نقاب  بسیاری از پرچمیها به حمایت از داکتر عبداله پرداخته و افرادی هم در
کوبیدن اشرف غنی از دست نمی دهند، این حمایت خودرا تا سرحد موضعگیری ضد پشتون، ضد دری گسترش 

 دادند.
در کنار احزاب بزرگ و سازمان یافته جمعیت، وحدت و جنبش ملی، تبارز و تکامل یک سازمان یا جبههء سیاسی 

بر مبنای اهداف دموکراتیک، ملی و مترقی برای ایجاد یک جامعه پیشرفته در کشور  که بتواند پشتونهای کشور را
و تکامل دموکراسی درکشور و حل بحرانهای   در اطراف خود متحد بسازد کمک بسزایی در ایجاد توازن سیاسی،

 واهد کرد.فعلی خواهد بود. چنین سازمان یا جبههء سیاسی طالبان را از تکیه گاههای قومی آنها محروم خ
های آن اعم از پشتون وغیرپشتون یک دل و یک    تاریخ گواه است که با تجاوز بیگانگان بر این سرزمین، تمام ملیت

افکنانه  شان افغانستان دفاع کرده اند. متاسفانه سیاستهای نفاق جان باهم از یکپارچگی و استقالل خانه مشترک 
همبستگی ملی کشور جلوگیری کرد و نگذاشت کشور در  ها و طالبان از قوام بحصوص در زمان جهادی

 های متعدد منجمله تکامل اقوام آن به ملت واحد با منافع مشترک به جلو رود. عرصه
رغم احساس ستم ملی، در  تاریخ نزدیک به سه صد ساله افغانستان به وضاحت نشان میدهدکه در افغانستان، علی

برای احقاق حق تعیین سرنوشت خود مسله مبرم روز مانند آنچه در طول قرنها مبارزه اقلیت یک قوم معین 
سریالنکا، هند، ایران، ترکیه، پاکستان، اوکرایین، عراق و غیره جاها دیدیم یا میبینیم نبوده است. کسانیکه پیوسته 

خان بادرک ستم زمان امیر عبدالرحمن خان را بروی همه میکشند اینرا فراموش میکنند که پسرش امیر حبیب اله 
این بی عدالتی با صدور فرمانی خطاب به فامیلهای هزاره رسما از اعمال پدرش معذرت خواست و این فرمان را 
به تمام فامیلهای هزاره ارسال کرد. با آنکه عمل امیر عبدالرحمن خان در جریان سعی او برای تحمیل حاکمیت 

ی ضد هزاره در گذشته بسیار نزدیک، در زمان حاکمیت مرکزی باالی مناطق مرکزی کشور بود اما همانند جنگها
 مسعود که در آن بدون دخالت پشتونها هزاران فرد هزاره کشته شدند، قابل نکوهش میباشد.-ربانی

مسله مبرم روز در افغانستان حل مسله ملی نبوده بلکه ختم جنگ خانمانسوزی است که به نحوی از انحا از سی 
ه دارد و امروز با جنگ گروههای مسلح طالبان و حامیان داخلی و خارجی آنهابر ضد وپنج سال به اینطرف ادام

دولت در تمام کشور ختی در والیات شمالی جریان دارد. این جنگ اخیرا با گسترش پدیده داعش و گروه خراسان 
فوذ بیشتر کرده که شامل جنگجویان ازبک، تاجیک، قرغیز و یوغور و چیچین نیز است، به والیات شمالی کشور ن

و هدف آن گسترش به آسیای میانه است. بسیاری از پشتون ستیزهای کشور هرگونه مصالحه با طالبان و شمولیت 
آنها را در دولت مردود میدانند. برای این افراد راه حل معضله طالب تنها از راه جنگ امکان پذیر است. بنابر 

س جمهور غنی برای ایجاد تفاهم با پاکستان و عربستان سعودی همین طرز تفکر این افراد از هرگونه کوشش ریی
که از جمله حامیان و تمویل کننده گان اصلی طالبان محسوب میگردند انتقاد مینمایند و هرگونه اقدام رییس جمهور 

ستقبال را برای مصالحه با طالبان مردود میدانند. هیچکدام از این افراد از شروع مذاکرات صلح با طالبان نیز ا
 نکردند.

برای این نویسنده نیز تصور شمولیت طالبان در دولت نظر به تجربه حکومتداری قرون وسطایی آنها نا شایست 
است. اما وقتی بیاد می آوریم که در دولتهای قبل و بعد از طالبان اشخاصی که از نظر تفکر با طالبان تفاوت 

ان و امثالهم نقشهای کلیدی داشته اند، زشتی نقش طالبان را در چشمگیری ندارند مانند سیاف، حکمتیار، اسمعیل خ
دولت آینده کمرنگتر میسازد. سوال اساسی در این است که آیا دولت افغانستان قادر به پیروزی قاطع بر طالبان از 

ورد آیا راههای نظامی است؟ هرگاه ناتو با تمام قدرت خود در سیزده سال گذشته نتوانست این پیروزی را بدست آ
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئموږ سره اړیکه ټینگه کړله  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

 

نیروههای دولت افغانستان میتوانند به تنهایی به چنین پیروزی و در چه مدت زمانی دست یابند؟ عقل سلیم حکم 
میکند که حل قضیه طالب از راه نظامی، هرگاه میسر هم شود، ده ها سال آینده را در بر خواهد گرفت. بنا بر آن 

نها در دولت و پروسه های سیاسی دموکراتیک که دست رسیدن به یک توافق قابل قبول با طالبان و شرکت آ
 آوردهای مردم کشور را در سیزده سال اخیر مواجه به خطر نسازد یگانه راه حل میباشد.

در عین زمان باید بخاطر داشت که راه حل هرگونه ستم ملی در افغانستان نه در جدایی اقوام و تقسیم کشور بلکه 
ام کشور در استقرار دموکراسی میسر است. مافیای مذهبی، نظامی، اقتصادی و فقط و فقط در مبارزه تمام اقو

سیاسی که تمام ثروتها و منابع کشور را در دست اقلیت فرصت طلب انحصار نموده است دشمن مشترک تمام ما 
نی است. دشمن تمام کسانیست که به حکومت قانون، دموکراسی و حقوق افراد و اقوام کشور مطابق منشور جها

مخرب بوده و در نهایت « حل مسئله ملی»حقوق بشر عقیده دارند. قومپرستی از هر نوعی و زیر هر نامی منجمله 
ترین  هیاهوی تجزیه افغانستان را به میان می آورد بخصوص در شرایط جاری که تقسیم میهن ما را دشمنان ما آسان

اند. بنابر آن حل مسله ملی در  ی خود تشخیص کرده راه برای غلبه برما برای مقاصد توسعه طلبانه و استعمار
 گرایانه بلکه تنها از راه دموکراسی و مردم دوستی میسر است و بس. افغانستان نه از راه برخورد قوم
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