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 ۰۲/۰۶/۲۰۱۹                                                                                             رزادهیم ومیعبدالق

،یمنافع مل ،ملت  
افغانستان در ملت – دولت  

 قوم یا قومیت "

 به ادامه گذشته

 
یونانی اتنوس یا اتنیکوس گرفته شده که در گذشته های دور به بت  کلمه( از Ethnicاساسآ مفهوم قوم یا )

افراد درجه دوم گفته میشد.همچنان به و سپس به غیر یهودیان ویا غیر مسیحیان و پرستان خارج از تمدن هلنی
و  کردن جدامجزآ کردن،   یدهنده و نشانبوده منفی نا پسند وای دارای پیشینهنیز  مفهوم قوم در زبان انگلیسی

در گذشته ها . استفاده ای را دارداست و تا کنون هم چنین مورد های اجتماعی غیرخودی تلقی کردن برخی گروه
همیشه معادل کفر و موهومات کفرآمیز به کار برده شده است. در اکثر لغتنامه هایی اروپایی  قوم مفهوم قومیت و

های فرهنگی، به کافران ارجاع داده های اجتماعی و گروهی قومیت، به غیر از گروهو غیر اروپایی معادل کلمه
که  کردههای نژادی پیدا فهوم قوم و قومیت در متون جامعه شناسی، سمت و سوی گروهشده است. بعد ها این م

ی پایانی این هم به تدریج وارد این مقوله شدند و البته در دوره یهودیدارنده گان باورزردها و نژاد ، پوستان سیاه
های غربی در که در کشور نچهآ. اما هم گردیدهای زبانی و مذهبی دیگر کم مفهوم قومیت شامل گروهتحول، کم

، در این ما نیست کشورو بافت  اتنیک  چندان متناسب با ساختار اجتماعی  گرددارتباط با این مفاهیم مطرح می
اطالق میگردد ی هایی مهاجر گروهاشخاص و های قومی  به  گروه اقوام و یا  تأکید روی این نکته است که جوامع

پارادوکسی  تناقض و ن خودش حاوی یکطدر ب اند که این البتهرفته ها دیگری به آن سرزمین هایکه از جا
 خواهد بود. دیگر

اند در آن کشور  هایی که از کشور خودشان به ایاالت متحده امریکا مهاجرت کرده ها یا عرب چینی به عنوان مثال
 محسوب می بزرگ ه در سرزمین خود جزیی از یک ملتگیرند، در حالی کی یک قوم مورد توجه قرار میبه مثابه

 های دیگری که در جاهای دیگر هستند و تعریف قوم  فی آمریکایی به لحاظ سرزمین بر خالها در جامعهشوند. آن
 آمریکا نداشته ی مورد نظر یعنی جامعهگونه پیوندی با سرزمین جامعه شان با سرزمین پیوند خورده است، هیچ

 .یعنی غریبه هااند 
 ۱۹وفات  ۱۹۳۹سپتمبر  ۲۳میت جامعه شناس انگلیسی متولد سا انتونی دیوید استیفن و اما تعریف قوم به قول 

های نیایی  خصوصیاتبه گروهی از انسانها اطالق میگردد که اعضای این گروه اجتماعی دارای  ۲۰۱۶جوالی 
واصل ونسب مشترک داشته باشند. همچنان این گروه ها اغلبآ دارای مشترکات فرهنگی، زبانی، رفتاری ومذهبی 

در جریان فعل بوجود آمده  میباشند که به احتمال غالب به آبآ واجداد شان بر میگردد ویا بنابر عواملی دیگر
یک کتله فرهنگی نیز به شامل حال این گروه گردیده باشد که به این ترتیب یک قوم میتواند وانفعاالت اجتماعی 

 .گفته شود. 
داری و فئودالی هم نوعی دیگر از اشتراک افرادی است که دارای پیوندهای خونی هستند و قوم در جوامع برده

هنوز به اندازٔه کافی پایدار نبود و در مقیاس شان سرزمین و زبان و فرهنگ مشترک دارند، ولی این اشتراک 
 کشورهایشان نیز این اشتراک از منظراقتصادی کامل نبوده است. 

 
المللی مبحثی بسیار جدید است. حاکم بودن منازعات قومی در حوزه روابط بین خصوصطالعات قوم وقومیت به م

المللی المللی، توجه به این متغیر بسیار تأثیرگذار را در سطح سیاست داخلی و بینگرایی بر روابط بینپارادایم واقع
وقوم گرایی به مثابه یک محمل جدید در بازی  قوم کلمهکه بود  ۱۹۹۰الشعاع قرار داده است. در واقع از دهه تحت

المللی ومطالعات در مطالعات روابط بینیا محمل های خفته بازیگران در حاشیه مانده  های سیاسی تحت عنوان
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را به خود  و استراتیژی سازان المللیبیننظران جامعه شناس و روابط  گران و صاحبجامعه شناسی توجه تحلیل
، رشد وشیوع بنیاد گرایی افراطی اسالمی در پاکستان مشغول داشت. در حال حاضربعد از فروپاشی اتحاد شوروی

نیز  و آنهم اسالم رادیکال به اسالمرا امریکا  ه خصوصبتوجه بازیگران سیاسی غرب و که و اطراف افغانستان
 .معطوف ساخت

ها در تعامالت ومعادالت سیاسی غرب وخاصتآ ایاالت کتیکی از قومیت، استفاده تا۲۰۱۱سپتامبر ۱۱پس از حوادث  
متحده امریکا بسیار اهمیت یافته است. بر این اساس امریکا تالش دارد تا در چارچوب جنگ مسلحانه ویا غیر 

به مقابله  ها در اکثر کشور هاییکه منافع استراتیژک اش را تآمین میکند برداری از مسئله قومیت مسلحانه با بهره
  zbigniew Brezezinskiزیبیگنیو بریژنسکی چون چیره دست امریکایی  های  که استراتیژست بپردازد

شانس "  اش بنام  در کتاباین سیاست  نمادین و اصلی طراح۲۰۱۷می  ۲۶و درگذشت  ۱۹۲۸مارچ  ۲۸متولد
 Second Chance: Three Presidents and یس جمهور و بحران ابر قدرتی آمریکا  ئدوم : سه ر

the Crisis of American Superpower  " اش بنام در کتاب  ۱۹۵۱مارچ  ۲۲و زلمی خلیل زاد متولد
لیسی پابه صراحت و وضاحت تآکید مکرر بر حقانیت این  " فرستاده از کابل تا کاخ سفید سفر من در جهان آشفته" 

برای دستیابی به منافع کوتاه مدت ودراز مدت شان در دولت های متاخر امریکا داشته های شرارت محور شان 
افغانستان، یوگوسالویای سابق،  خصوص هاین پالیسی را در کشور های اروپای شرقی ب راییکار همچنان ،  که اند

) در بحشهای بعدی توضیحات بیشتر در این  .و عده از کشور های افریقایی به امتحان وسنجش گرفتند عراق، یمن
 باره ارایه میگردد(

بلکه انقطابات بسیار خطرناک  کرده استدر کشور ما نه تنها از اتحاد مردم بدور محور ملی جلوگیری پالیسی ین ا
خطرات تجزیه کشور را محتمل میگرداند. در افغانستان حتی را بر کشور ومردم ما تحمیل کرده و  بیشتروخانمانسوز

خاص تاریخی نیز برخوردار است. زیرا افغانستان در یک قرن متآخر در تحت تآثیر  خصوصیتله از ئاین مس
از این حربه در مقابل هند برطانویی وپاکستان به حیث  ری واتحادشورویروسیه تزا انگلیس، استراتیژی هایی

 سیاست رسمی کشور استفاده کرده وریاست ووزارتی را به این نام در چوکات اداره حکومت خویش داشته است
پالیسی  که البته در نیمه دوم قرن متآخر کشور هند هم بحیث وسیله فشار در قبال پاکستان از حمایت کننده گان این

انگلیس استعماری وجلوگیری از نفوذ  )آبهای گرم(. استراتیژیست های روسی برای دسترسی به بحر هندبوده است
در پالیسی هایش در قبال کشور محبوب ما افغانستان شعار امریکا در منطقه ایاالت متحده  میراث دارش بعد ها

پایه گزاری شده  قاره هند ی در زمان سلطه اش بر نیمکه در اثر سیاست های ماجراجویانه انگلیسپشتونستان را 
بود مطرح کرده وبا استفاده از احساسات وطنپرستانه عده از رجال سیاسی افغان آنرا به شدت مورد بهره برداری 

دولت و حکومت ما را از همان آوان پیدایش نا میمون  خویش در افغانستان بوسیله عمال. روسها قرار دادند
در حالیکه در  .ه وتحت فشار قرار دادندکردپاکستان به عدم پذیرش وبرسمیت شناختن خط دیورند تشویق وترغیب 

آوان خروج انگلیس از نیم قاره هند اتحاد شوروی که بصورت فاتح جنگ جهانی دوم را پشت سر گذاشته 
له سرحدات افغانستان ئفشار وارد کند تا مس نگون بخت فاده از نفوذ بین المللی اش بر انگلیسبودمیتوانست با است

بعد هم یا  و .کندواسناد تاریخی و خواست مردمان منطقه حل وفصل  موجود آنزمان بر حسب حقایقباهندوستان 
ودولت های منطقه واسناد  تشکیل کشور پاکستان با این کشور جدید التآسیس بر طبق خواست واراده مردماناز 

وفصل میگردید تا چنین زخمی ناسوری برای حل ل در چوکات اصول و روابط بین الدو مسایل مورد منازعه تاریخی
  منطقه به میراث نمی ماند.

اصول همزیستی مسالمت آمیز، اسناد روابط بین الدول، اما با هزار دریغ و شور بختی نه تنها این معضل بر پایه 
پالیسی سازان و بعد از خروج انگلیس ها از نیم قاره هند  عملی نگردید بلکهمنطقه خواست مردمان  تاریخی و

اعتماد به نفس بیشتر پیدا  استعماری رسیدن به آبهای گرم برای تحقق  پالیسی استراتیژیست های اتحاد شوروی
 سیاسیرده های  در میان مردم عوام وای برتری جویانه عده از رجال حکومتی، ه یاتوصصخبا استفاده از کرده 

ملی علیای منافع  متضاد با جریان تحقق این سیاست های سرمایه گزاری هایی بزرگی کردند و درافغانستان 
مترادف قرار گرفت خاص بالترتیب  زرگی در میان یک قومبفعل وانفعاالت های آنزمان از جانب حکومت افغانستان 

با شوک وتکان در میان سایر اقوام متشکله کشور که البته سرمایه گزاری در میان سایر اقوام هم در پالیسی های 
به همکاری سازمانهای  ومتحدین منطقویی اش ایاالت متحده امریکاکه بعد ها  .درازمدت این مداخله گران شامل بود

نه تنها در بی ثبات سازی کشور ما از آن استفاده کردند از همین پالیسی از اقوام کشور ما ه با استفاداستخباراتی 
)جمهوری  مداخله ومزاحمت در جمهوریت های سرحدات  جنوبی اتحاد شوروی ورق بازی برایدر برگشت بلکه 

 .و میکنند استفاده کردندهم  فدراتیف روسیه امروزی(
خویش در باره تعداد اقوام و اندازه نفوس  احصائیوی افغانستان  در هیچ سالنامهاحصائیه اداره مرکزی   با آنکه

وام از تعداد اقبرای همه مستند و قابل قبول  احصائیویسند آن در کشور ذکری بعمل نیآورده است و همچنان کدام  
یید شده بین المللی از تعداد احصائیه تآ به جزء از برآورد های تخمینی اداره مرکزی کدام وتعداد نفوس این اقوام و

 Asia) یک راپور احصائیوی اداره بنیاد آسیا یا ایشیا فوندیشن وجود ندارد اما هم مجموعی کشور فوسن
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Foundation  اشتباه و همچنان راپور احصائیوی که در بین  2,5به قول خودشان با ضریب  ۲۰۱۰( در سال
که هر دو احتماآل  NBCو ان بی سی  BBCبوسیله شبکه های تلویریون بی بی سی  ۲۰۰۹ – ۲۰۰۴سالهای 

همانطوریکه در باال تذکردادم بر پایه پالیسی های مطرح ایاالت متحده امریکا ومتحدین غربی اش در امور افغانستان 
 ه چنین مینگارد:با تفصیل هر والیت بصورت جداگانرا البته تهیه شده تعداد اقوام را در کشور ما 

 % ۳۸پشتون 
 % ۳۱تاجک 

 % ۹هزاره  
 % ۹ازبیک 

 % ۴  ایماق
 % ۳ترکمن 

 % ۲بلوچ  
 .% ۴نورستانی، عرب، قرغز، پشه ای،قزل باش، براهویی، پامیری، گجر و سایرین 

 
در  که قوم ذکر کرده اند، ۵۰اقوام را در افعانستان تعداد در آثار شان همچنان بعضی ازمورخین وجامعه شناسان  

ذکر بعمل آمده است اینها  بزرگ در کشور از چهارده قوم ۲۰۰۳دسمبر قانون اساسی مصوب لویه جرگه مورخ 
گوجر ، قزلباش، قرغیز، ب، عرایماق، نورستانیای، پشه، بلوچ، تركمن، ازبك، هزارهعبارت اند از پشتون، تاجک، 

 براهوی.و 
در افغانستان عنصر قومیت در عرصه قدرت سیاسی  پسین،اساس مطالعات اخیر جامعه شناسان در سه دهه  بر

و در سراپای حوزه های قدرت فقط است نسبت به عناصر ایدلوژی، مذهب، زبان وسمت نقش تعین کننده داشته 
انتصابی آن بر محور قومیت میتوان عنصر قومیت را مشاهده کرد. یعنی تمام اجزای متشکله قدرت انتخابی و 

استوار بوده و مشمولین این حوزه ها برپایه منافع شخصی شان کاندید وبه حیث ممثل اراده ومنافع قوم انتخاب ویا 
بنا بر توضیحات ونوشته زلمی خلیلزاد نماینده خاص ایاالت متحده امریکا برای تآسیس حکومت انتصاب شده اند. 
" پرده از روی مداخالت مستقیم امریکا در حکومت فرستاده" که در کتاب اش بنام بن در اجالس انتقالی افغانستان 
  .بر میدارد بر مبنای اقوام سازی افغانستان
 (تعداد شان)تقسیم قدرت در افغانستان بین اقوام برپایه  در تآکید امریکایان وهمکاران غربی شاناز او در این کتاب 

حکومت استخراج شده از نشست بن که در نتیجه  حکایت های دردناک داردبر عالوه سهم شاه اسبق محمد ظاهر 
حکومت  . یعنیه استامریکا ومتحدین اش بود ایاالت متحده به  اعضای این حکومت فقط برپایه قومیت ووفاداری

 از همان آوان پیدایش در گرو قوم وکشور تضمین کننده قرار گرفت.  ساخته شده در بن
استفاده هایی سیاسی از نام قوم تسجیل کرد ولی درپشت ؤدربرابر س گرچه بعدها قانون اساسی ممنوعیت هایی را

 ه خصوصو متحدین اش باشته و امریکا این سیاست در عرصه ملی وبین المللی بازار گرم دتا کنون هم پرده 
این تراژیدی بسیار  با استفاده از این حربه در افغانستان اقوام را به جان هم انداخته وحدین منطقوی ایشان مت

 با یک پالتفورم بر پایه منافع ملی ها عامل اصلی انقطابات اجتماعی، کنار نیامدن دو دهه اخیر طیدر وحشتناک
ادامه جنگ وتمام نا بسامانی ستم ملوک الطوایفی، شدت ورشد سی در عرصه ملی وبین المللی، یک افغانستان واحد

 اقتصادی ونظامی میباشد.  -اجتماعی-های سیاسی
که در بازی های سیاسی امروز قدرت های بزرگ هم نظریه پردازان وهم دستگاه های  اذعان داشت با تآسف باید
روی تخاصم اقوام برای تشدید   ودر ورای این سیاست های تباه کن کشور های همسایه افغانستان هم اجرایی شان

بحران ودستیابی به اهداف شان در کشور های که منافع درازمدت وکوتاه مدت شانرا تآمین میکند، سرمایه گزاری 
را تشکیل میدهند  کشورجوانان که امروز بیشترین کمیت  که اگر مردم  ووطندوستان خاصتآ های بزرگی کرده اند

این قوم گرایی ومعنوی برخوردار میباشند وقشر آگاه ملی در پی چاره نیافتد عواقب زیانبارواز ظرفیت بزرگ مادی 
هست وبود کشور ما را تهدید میکند همانند کشور یوگوسالویا بلکه تمامیت ارضی  نه تنهاو چسپیدن به عنصر قوم 

 محتمل است.خطرات بزرگ جنگ داخلی  سوریهو  در اروپای شرقی و کشور های عراق، لیبیا، یمن
بررسی وتحلیل وضعیت کشور مان در راستای اتحاد ملی برای منافع  در این گیروداربازی های خطرناک سیاسی 

مشترک ملی و دستیابی به یک راه حل ویا حد اقل دریافت آدرس مشترک برای یک گفتمان ملی مرا وامیدارد تا در 
 ر زمینه صورت گیرد. د بیشتری این باب توجه بیشتر معطوف داشته وکاوش های

 

 ادامه دارد
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