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و تاریخ افغانستان که متشکل از یک جامعه کثیر الملیتی   چگونه این اقوام با هم اختالط و روابط داشتند و دارند؟

 ، چه باید بکند؟است
 سیاست در افغانستان اقوام و انحصار 

Ethnicity and political monopoly in 
Afghanistan 

Dr. Mohammad Halim Tanwir  
 

یکی از عوامل بدبختی و عدم ثبات در افغانستان که در  
طول دهه ها و حتی از یک قرن هم بیشتر باعث تضعیف  

، جدا سازی قومی و دور اندیشیدن و این ملت شده است
های   جویی  سود  بیشترین  است.  گرفتن  فاصله  هم  از 

 .بدست آورده اند که ازین حساسیت هابه نفع خود خوب استفاده کردندسیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی را کسانی 
مردم افغانستان با تمام خصوصیات خوبی که دارند، نتوانسته جلو نفوذ بیگانه ها را در ایجاد تفرقه بین مردم بر بنیاد  

د. دیگران یا  قوم پرستی ها، رجحان مذهب، تبعیض زبان و خصوصیات روشی و دوقی بگیرند و یا جلوگیری نماین
برده اند و تا هنوز هم اقوام   افراد سود جو ، از احساسات پاک و انگیزه های قومی، زبانی و مذهبی مردم استفاده

 توسط این افراد رهبری می شوند
سیاسی افغانستان از آغاز با سیستم تحکم ورزی فئودال ها و ملک الطوایفی همراه و عجین    –مشکالت اجتماعی  

وز هم نقش اساسی را دارد. یعنی که روابط نامأنوس فئودالی ، تحکم ورزی ها و جدا سازی اقوام را در  بوده و تا هن 
افغانستان بیشتر ساخته است که تأثیرات آن باالی مذهب و زبان نیز است. این جدا سازی باعث شده تا عدهء از ملک  

 .تفاوت ها را بیشتر و حساس تر سازند های قومی در صدر قرار گیرند و انگیزه های را بوجود بیاورند تا
از یکسو روی نیاز های اجتماعی    که بیش از هفتاد دو قوم اند، وجود دارند،   افغانستان با اقوام مختلف و زبان متفاوت

های خود را با معیار  اقتصادی در ارتباط اند ولی در موارد فرهنگی، مذهبی و یا زبانی خصوصیات و محدودیت  –
خود شان دارند. نام این خصوصیات را )غیرت( گذاشته اند و هیچ کسی و یا هیچ قومی با قوم دیگر   های منحصر به

اقتصادی با هم موافقه کنند. در حالیکه    –در رقابت ها تن در نمی دهند مگر اینکه بزرگان ایشان با مشترکات سیاسی  
های نامیمون دیگر در زنده گی همه افغان ها  بیکاری و فقر، بیسوادی و مرض، عدم زنده گی مرفه و هزاران پیامد 

 وجود دارد 
هم اکنون اکثر زد و بند های سیاسی افغانستان نیز بر همین منوال شکل گرفته است و حتی در تشکیالت اداری، 

  افغانستان نیز موارد اختالفی خود را با بدست آوردن امتیازات مادی  سازماندهی ها، نهاد ها و سرانجام وحدت ملی
 .شکش می نمایندپی

قبل ازینکه به گذشته دور تاریخی اقوام برگردیم بهتر میدانم که در تاریخ معاصر افغانستان ،ریشه های سیستم ها و  
 .روش های اجتماعی را همزمان با موجودیت اقوام و نقش آن بطور مختصر بیان نمایم

اجتماعی افغانستان بر   -مشکالت سیاسی  زمانی که تیمورشاه درانی بقدرت سیاسی رسید با درک این موضوع و  
مبنای قومگرایی ها به تصفیه این معضله پرداخت و سعی نمود فئودال ها و سیستم ملک الطوایفی را ازخود و خانواده  
و قوم خود آغاز نماید. بهمین لحاظ ملک ها و خان های ابدالی را از صحنه سیاسی بدور کرد. عالوتاً اینکه وی دو 

ام بیات و قزل باشان خراسان افغاستان داشت که یکی از آنها از خانواده نادر افشار بود. او با همه همسر از اقو
خانواده ها و اقوام مختلفی روابطی داشت، پایتخت را از قندهار به کابل انتقال داد. روابط خونی قزل باشان هم با  

تون ها بود.اقوام هزاره، ازبک، کابلی ها،ایماق و  گذشته تاریخی آنان پیوندی بین خراسانیان غرب افغانستان و پش
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ملی   ایجاد وحدت  در  که  بود  شده  دولتی منصوب  بزرگ  مناصب  به  و  داشتند  راه  ابدالی  خانواده  در  نیز  تاجیک 
افغانستان و نگهداشت امپراتوری ابدالی درسراسر افغانستان نقش داشت. از دهلی تا نیشاپور و مشهد و از کشمیر و  

 .ماورالنهر و از سواحل بحر هند و بلوچستان و سیستان آرامش و اتحاد نظر موجود بود پنجاب تا
این سیاست تیمور شاه ابدالی را فرزندش )زمان شاه( هم وقتی که به سلطنت رسید ادامه داد. ولی خان ها و ملک ها  

سن های  مرهته  و  پنجاب  های  سیکهه  فارس،  های  )قاجار  اجانب  همکاری  با  نمودند  هند سعی  کمپنی  کمک  به  د 
اختالفات را بین حاکمان هر والیت بیشتر سازندو دولت مرکزی را تضعیف نمایند و هم از احساسات   بریتانوی(

توجه دارند استفاده نموده و.    درون خانواده گی افغان ها که در رقابت ها و خودخواهی ها باساس منافع شخصی خود
قومی و مذهبی و حتی زبانی آنقدر    افغانستان جریان داشت اما تفاوت های  این اختالفات تا زمان استرداد استقالل

ش دراین زمینه هیچ   ۱۳۵۷م. تا کودتای هفت ثور 1919ش./ ۱۲۹۸محسوس نبود.ما بعد از استقالل افغانستان در 
صلح و آرامش    مشکلی نداشتیم و افغانستانی را که امیر عبدالرحمن خان با کمی و کاستی هایش بوجود آورده بود، در

 .بسر برده و مردم دراین اختالفات تصور هم نمی کردند
  اکنون نیز بنابر تمام عوامل، از خودخواهی های دست اندرکاران سیاسی داخل افغانستان گرفته تا نفوذ و فشار و 

ده  اقتصادی و حتی فرهنگی، سعی ش  –شورش های مداخله گر خاصتاً همسایه بوجود آمده است، در سطح سیاسی  
 است تا مردم از هم فاصله بگیرند و در مسایل ملی وحدت نظر نداشته و در گیر نامالیمات باشند

که با پیشنهاد   یکی از پیش گامان صلح را دارم  افتخار  در سازمان ملل  م. منحیث سفیر صلح2002زمانی که در سال  
شد تا مرا منحیث سفیر حرکت صلح  )صلح بدون خشونت( طرح خود را پیشکش نموده بودم که همین مسأله باعث  

اسراییل، منگولیا   –شمالی، فلسطین    –بپذیرند. البته دراین زمینه کار های در جهت ایجاد وحدت بین کوریا جنوبی  
)تبت( و چین، بین مسلمانان و عیسوی ها صربستان و بوسنیا سیمینار ها و نشست های داشتم و دیدگاه خود را    –

 .پیشکش نموده ام
کشور خودم افغانستان که بیش از چهار دهه در آتش جنگ می سوزد و اختالف نظر های خیلی عادی ولی  و اما  

بین گروه ها زیر نام قوم، مذهب و زبان باقیمانده است که این جدا سازی ها تا هنوز   آنقدر بنیادی و حساسیت برانگیز 
  ن جامعه ما کمتر ساخته استږروند صلح دایمی و وحدت نظر را بین حتی روشنفکران و یا باسوادا

افغانستان بخاطر داشتن هویت ملی خود تا هنوز نتوانسته سند هویت ملی خود را اخذ نماید.زیرا تجزیه طالبان مخالف  
  .کلمه افغان بودند و ذکر قوم خود را در تذکره ها الزمی می پنداشتند
تاد و دو قوم ثبیت شد تا در تذکره ها ذکر ګردد. اکنون که احصاییه مرکزی اقوام افغانستان را مشخص نمود و هف

دشمنان افغانستان و هم کسانی که تا دیروز ترکیز به ثبت نام قوم در تذکره ها داشتند، احساس نمودند که منافع شان 
به خطر مواجه شدهاست، لذا مخالفت را با ذکر اقوام کوچکتر دارندږ و سعی میکنند هویت اقوام دیګر را زیر نام  

 .وم انحصاری خود درآورندق
عبارت از اختالط   ولی یک موضوع خیلی مهم را که در اندیشه دارم و گاه گاهی هم کوتاه باالی آن ترکیز می نمایم

و هیچ تفاوتی    اقوام افغانستان بخاطر وحدت ملی کشور ماست. از دیدگاه من تمام اقوام برادر و برابر با همدیگر اند
 .وی و وطن دوستیاز هم ندارند مگر به تق

من در خالل صحبت هایم آرزو نمودم تا ملت ما از انحصارگرایی های سیاسی رهایی یابند و در جهت ایجاد وحدت 
  ملی افغانستان، خواهان اختالط اقوام از طرق مختلفی هستم

می، زبانی و مذهبی( عالوتاً راه های جستجو صلح را در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میخواهم با پلورالیزم )قو
-  از جامعه جنگ زده افغانستان برچینم. و یکی از راه های مسلمت آمیز اعاده صلح همکار های گسترده اجتماعی

نیکوف ها  روز  این  بامید  شود.  عملی  ما  جامعه  در  باید  خشونت  هرگونه  از  بدور  که  است   !...رهنگی 
 

قرار   اند؟ چرا اقوام کوچک در انحصار قومگرایی های بزرگ  در بخش دوم : اقوام افغانستان کدام هاادامه دارد... 
  دارند؟ آیا دری زبانان افغانستان همه تاجک امد؟
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