
 آ

 
 
 
 

 بررسی تنشھای قومی درافغانستان 
 

 

 نویسنده : کریم پیکار پامیر 

 

م ۲۰۲۰سال   
 

 

 

 

 

 



 

1 
 

 بررسی تنش ھای قومی در افغانستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 بررسی تنش ھای قومی در افغانستان 

 

 

 

 مشخصات کتاب  
 

 نام کتاب :  بررسی تنشھای قومی درافغانستان

 نویسنده  :  کریم پیکار پامیر                    

       ادارۀ پگاه درکانادا                 ناشر :

جلد                           ۵۰۰تیراژ   :        

کانادا                       - محل چاپ :  تورنتو  

م                             ۲۰۲۰سال چاپ  :   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 بررسی تنش ھای قومی در افغانستان 

 

 

 

 

 

 

 بررسی تنشھای قومی درافغانستان 
 

 

 نویسنده : کریم پیکار پامیر 

 

م ۲۰۲۰سال   
 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 بررسی تنش ھای قومی در افغانستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 بررسی تنش ھای قومی در افغانستان 

 

 

مطالب  فھرست   
  

صفحھ                                                                  عنوان    
۵                  . ........... ....................................درآمد بر موضوع   

۱۳               ... تأسیس دولت قبیلھ محور درافغانستان ...........فصل اول :    

۱۹                   ایجاد دولتھای قوم محور تسط برادران بارکزاییفصل دوم:   

۲۷            امیرعبدالرحمن خان ........وم : ترویج قومگرایی توسط سفصل   

۴۰     : گسترش نفرت قومی توسط  محمد نادرشاه و برادران اوچھارم فصل   

:  استفاده ازتعصب قومی و زبانی درتحت حاکمیت   پنجمفصل   

       ۵۵             ..................................  حزب دموکراتیک خلق افغانستان

۶۴            گھای قومی و زبانی در دوران حاکمیت مجاھدین : جن ششم فصل   

۷۳             : تعمیق نفرت قومی درامارت اسالمی گروه طالبان   ھفتم فصل  

۸۲تعصبات قومی، زبانی و مذھبی دردولتھای پساطالبان           :  شتمفصل ھ  

می                 دست استعمارخارجی درایجاد و گسترش تنشھای قو  :  نھم  فصل      

۹۴..............................................................         درافغانستان   

 



 

6 
 

 بررسی تنش ھای قومی در افغانستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک آنانیکھ  بھ  و   یتقدیم  استبداد  زورگویی،  علیھ  ی شکوھمند  مبارزه  راه  در  دیگر،  پی 
جاعانھ جان دادند تا نسل ھای آینده دریک کشور آزاد، شگوفا و بدون  بیعدالتی، شریفانھ و ش 

و   متمدن  سرفراز،  شھروندان  ی  بمثابھ  یی،  قبیلھ  قومی،  زبانی،  بندیھای  تمند  عزمرز 
                                                                                   افغانستان بسر برند.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 بررسی تنش ھای قومی در افغانستان 

 

 

 

 

 

 درآمد برموضوع 
 

سرزمین کھنسال افغانستان، قرن ھای متوالی را با نام ھا و حاالت مختلف و با پھنا  
پ متنوع  سیاسی  مرزھای  دیده شو  بخود  بسیاری  خیز  و  اُفت  و  سرنھاده  ت 

                                                                                     است.    

ااین کشور ارتباطی زنقط،  پُل  تاریخ، حیثیت  ھ نظر موقعیت طبیعی در درازنای 
تنھ نھ  گونھ،   بدین  و  داشتھ  را  اروپا  و  آسیا  ی  قاره  و  میان  رھگذرنظامی  از  ا 

ستراتژیک مورد توجھ کشورگشایان قرار گرفتھ، بلکھ از ناحیھ ی تمدنی و مراودات  
چنانکھ ھمین موقعیت مھم  بازرگانی نیز ارزش و اھمیت خاصی را حائزبوده است.  

جھان، محل تالقی تمدنھای    ،طبیعی و ژئوپولیتکی باعث گردیده تا این سر زمین 
انسانی   اقوام و طوایف گونھ گون  ادیان مختلف بشری و زیستگاه گروه ھا،  مھد 

       شد.                                                                                  با

این خطھ ی کھن  اجتماعمی  و  تاریخی  تحوالت سیاسی،  تسلسل  اگرازچگونگی  
بگذریم کھ شرح آن ایجاب ھفتاد من کاغذ را خواھد کرد و بپردازیم تنھا بھ سده  

  این سرزمین کوھستانی خ معاصر کشور، پس باید گفت کھ مساحت  ھای پسین یا تاری
) از  میباشد و  ۶۵۲۲۳۷عبارت  اقوام    اقوام و طوایف مختلفکیلومترمربع)  مانند 

،  پشتون، تاجیک، ھزاره، اوزبیک، ایماق، ترکمن، ھندو، نورستانی، بلوچ، گُجرُ 
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و    پشھ یی، عرب، قزلباش، قرلق، قزاق و غیره، با کمیت ھای متفاوت دراین آب 
  زمانی چھ  ،گونھکنارھم زنده گی میکنند. (اینکھ کدام قوم و طایفھ دقیقاً چ خاک در

بھ   دلیلو  شده    چھ  جابجا  خطھ  رادراین  یی  جداگانھ  تحقیقی  کار  ایجاب   است، 
                                                                                      مینماید)  

مجموع ھمین اقوام و طوایف در درازنای تاریخ، ھمانطورکھ سالھا بھ صورت    
ح  اند،  زیستھ  درکنارھم  زیستگاه  صمیمانھ  و  زادگاه  واصلی  جدی  مدافع  و  افظ 

 مشترک خویش در برابر مھاجمان رنگارنگ نیز بوده اند.                            

اسکندرکبیر،    مانند  زیادی  گشایان  جھان  و  امپراتوران  باستانی،  سرزمین  دراین 
، کابل  ھ ی مورا، امپراتوری یونان و باختر، کوشانیان، ارغون شاھان، ھیاطلھلسلس

  تیموریان و غیره آمده و زیستھ چنگیزیان،  شاھان، سامانیان، صفاریان، غزنویان،  
، اثرات زشت  ی متذکرهحاکمیت ھاسلسلھ ھا و  ھریک از  و درعین حال،  و رفتھ اند

                                                              زیبایی ازخود بھ یاد گار گذاشتھ اند.   یا

داشتن روابط متقابلھ، ُحب وطن و دفاع مشترک دربرابرمتجاوزین گفتھ آید کھ باید  
سرزمین پنداشتھ شده  خارجی، از زمره ی میراث ھا و ارزشھای قابل توجھ در این  

است. ھرچند ساختارکوھستانی و راه ھای صعب العبوراین خطھ، تأثیرات منفی در  
ھ  و تشکل ملت  بخش امور اقتصادی، کلتوری، زبانی وجوشش اجتماعی بجا گذاشت

ل  ن معضیکپارچھ بھ شیوه ی کالسیک آنرا بھ کنُدی مواجھ ساختھ است، با آنھم، ای
طبیعی نتوانستھ رشتھ ھای زیست باھمی و مراودات دیرینھ ی انسانی میان ساکنان 

                                                           مناطق مختلف افغانستان را گسستھ سازد.  

ملت درافغانستان بھ    –تھ این تذکربدان معنا ومفھوم نیست کھ پروسھ ی دولت  الب
است. زیرا یکی ازمؤلفھ ھای ملت   رسیدهآن و اصولی  منطقی ویا مرحلھ ینتیجھ 

شدن درجامعھ ی انسانی، رفع تبعیض قومی، نژادی، زبانی، محلی، مذھبی، سیاسی 
یا بعباره ی دیگر،   ری است. وایجاد روحیھ ی شھروندی و یکدیگرپذیو اقتصادی  

بخصوص   کشور  محالت  و  واقوام  اقشار  ی  ھمھ  میان  مساوی  حقوق  تأمین 
.  درمکانسیم قدرت حاکمھ،  میتواند پایھ و مایھ ی رفتن بسوی ملت شدن بحساب رود 
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یا بعباره ی دیگر، ھمھ ی آحاد مردم درسراسرمملکت بایستی خود شان را درتصمیم  
کھ متأسفانھ چنین    سرنوشت خویش شریک و دخیل ببیند  گیریھای بزرگ و درتعیین  

                                              است.   چیزی تاکنون درافغانستان میسرنشده

نابسامانی ملی عبارت ازرژیم ھا و دولتھای    کمبود بزرگ یا این    دلیل عمده ی این
ستھا ی ظالمانھ، تبعیضی عمال سیااند کھ با  دست نشانده، مستبد و ضد ملی بوده ا

باشنده ھای  و قبیلھ گرایانھ و درعین حال پذیرش نفوذ سیاسی اجانب، ازملت شدن ِ 
   ند.                                               ه ازحمتکش این سرزمین جلو گیری نمود

دقت   با  درون جامعھ ی خویش  ھای  واقعیت  بھ  نگاه  ھرگاه  با  جامعھ شناختی  و 
وزبانی    قومی   اتو تعصبھا  ازتنش    برجستھ یی   نظرافگنیم، نشانھ ھا و نمونھ ھای  

تاریخ معاصرکشور درجریان  مذھبی را بخصوص  یابیم و م  درو  کھ  یمی  نگریم 
پرداختن بھ ھمین قضیھ ی مھم جامعھ ی مان و شناسایی    نیز  مراد ازنگارش این اثر

  آبایی و تنش ھا میان بخشھایی ازساکنان سرزمین  ، تضاد ھا  درز ھاایجاد  عوامل ِ
                                                                                      میباشد.ام

رھبران قومی درقبال چنین گرایشات، مادامکھ سؤال مربوط بھ قومگرایی، موقف  
تساوی حقوق  عدم  یی،  منطقھ  و  ھای قومی  نابرابری  نژادی،  و   تعصبات زبانی 

،  نقش دیانت و مذھب، اصالت ھا و ھویت ھا و باالخره اصطکاک ھای ناشی اقوام
طبعاً انبوھی ازسؤالھا و انگیزه ھا درذھن    ازآنھمھ اسباب و عوامل مطرح میشوند،

ھ خطورمیکند کھ پاسخ این سوالھا باالخره باید ازسوی وطندوستان و  افراد جامع
.                           حاصل آیدعدالتخواھان، با تحقیق و تحلیل علمی و منطقی   

باید گفت کھ قبل از تاریخ معاصر افغانستان، ھرگاه دولت ھای قوی مرکزی  حاکم  
  عالوه ازایجاد کنفدراسیون قبایلی،   بوده و تصمیم بھ گسترش قلمرو خویش میگرفتند،

کھ  بخاطرکس یی  جنگی  ازنیروی  عالوه  دیگر،  ھای  قلمرو  و  برملل  پیروزی  ب 
مختلف  مناطق  و  اقوام  ازمیان  انسانی  نیروھای  بسیج  بھ  دراختیارداشتند، 

بیرونی  نیز ی  شده  تعیین  ھدف  بھ  گونھ،  بخاطررسیدن  بدین  و  پرداختند  می 
   نھادند.                                                   یامپراتوری ھای شان را بنا م
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اما متأسفانھ در سده ھای پسین امرایی بھ صحنھ آمدند کھ نھ تنھا اقتداردولتی وقلمرو 
عظیم ناشی از فقر و    ھای  و مصیبت  ھ  اجانب گذاشت  دراختیارکشور را قدم بھ قدم  

، بلکھ اقوام،  مین تحمیل نمودندبیسوادی و بی روزگاری را باالی اھالی این سرز
  ی و تباری و را بمنظورسرکوب اعتراض ھای قوم  این سرزمینطوایف وساکنان  

ه وبدین گونھ،  ابزارقراردادی و درعین حال بخاطر بقای حاکمیت خویش  ییا منطقھ  
   درکشورشدند.                                  مایھ ی نزاغ ھا و حتا تاالن ھای قومی

مرای خود خواه و بیباک و بی مروت، بھ منظوربقای حاکمیت شخصی و چنین ا
انسانی    ساریبدون اندکترین احساس شرمخانواده گی خویش، تیغ بُران از نیام کشیده  

آنھا بازھم بھ  نمودند.    ساکنان مناطق مختلف کشوروسیع  اقدام بھ کشتار  و تاریخی،  
 اھالی یک منطقھض وخشم  شان، ھمینکھ بھ اعتراضد مردمی  خاطرحفظ حاکمیت  

قدرت دولتی  از  را  با سؤاستفاده  دیگرمواجھ شدند، ساکنان مناطق و محالت مختلف  
قوم یا منطقھ تحریک، تشجیع و مسلح نموده بھ سرکوب ساکنان    ،تبلیغات مذھبی  و

گسیل نمودند. اعمال چنین سیاست ھای ضد ملی و ضد انسانی    مخالفت کنندهی  
درواقع، تخم نفاق قومی و ملی را در  ھمانطورکھ گفتیم  امرای بد اندیش و مستبد،  
کھ با دریغ درجریان سالھای پسین، یکی پی دیگردرزمین    سر زمین افغانستان افشاند

را بوجود    ج ناپذیریعال  و درد سرھای  ھستی ملی مردم افغانستان بھ بارمی نشیند 
دارا و عدل و انصاف درسطح باالی جامعھ درحالیکھ اگرعقالنیت، مُ    .  می آورد

و   ی مردم  و خواستھ ھای اصالحگرانھ  میشد (دولت ھا و حکومت ھا) رعایت  
  ده و انطباق می یافت، ، اقتصادی و اجتماعی مدنظرگرفتھ ش یگشایش گره ھای فکر

ا، بیگانھ خویی ھا و راندن ھا و کشتن ھا بھ زبالھ یقیناً دویی ھا، نفرت انگیزی ھ
   نمی بُرد.                     شده ودیگر، جامعھ از این ناحیھ رنجدان تاریخ سپرده 

(از طالبان  پسا  تحوالت  بھ  بپردازیم  و  دورتربگذریم  ھای  تا   ۲۰۰۱اگرازگذشتھ 
گروه ھا و    حال)، طی جلسات کنفرانس بُن کھ بھ دنبال جنگھا و خونریزی ھای 

جھادی دایرگردید نیزآنطوریکھ ھمھ ی اقوام و تبارھای درون    –تنظیم ھای قومی  
ن  و منطقی تر برون رفت ازاینھمھ بُ   جامعھ ی افغانستان انتظار داشتند، راه بھتر

و بگو مگو ھای بست تاریخی را مدنظرقرارنداد. یا بعباره ی دیگر، طرح و بحث 
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صرفاً  سیاسی  ھای  برمحورامتیازخواھی  تنھا  نھ  کنفرانس،  این  ی  روزه  ده 
ھارجناح جنگی می چرخید، بلکھ ھرگزروی طرح یک دولت مرکزی سالم دارای  چ 

ازاقتتدارگرایی جناح خاص   ملی و خصلت عادالنھ و دور  واقعاً    – ومی  قھویت 
نماینده گان افغان  باید عالوه نمود کھ دراین قسمت، دو تن از سیاسی تمرکز نکرد. 

خلیلزاد) و(اشرف غنی احمدزی) نقش مھندسان  تبار ایاالت متحده ی امریکا (زلمی  
                                                                      استعماررا انجام دادند.

افکارمنحط انحصارگرایانھ ی قومی ناشی ازسیاست ھای ضد ملی دولتھای گذشتھ  
م، آنھم دربحبوحھ ی تبلیغات، تخریبات و دست  ۲۰۰۱گھای خونین قبل ازسال  و جن

دیگر دست بکارگردیده اندازیھای غدارانھ ی شبکھ ھای استخباراتی اجانب، یکبار
 زمزمھ ھای رنج دھنده و ننگین تعصبات قومی و زبانی را بر سر زبانھا افگند.   

تالش بخرچ دادند تا درتشکیل  خارجی ھا و دست اندرکاران کنفرانس بُن   ھرچند  
  م ۲۰۰۱این کنفرانس درسال  دولت جدید پساطالبان کھ بربنیاد فیصلھ ھای غیرملی  

ھراسم و رسمی بچسبانند، ولی غافل بودند  باالی  صورت گرفت، پسوند "ملی" را  
  ، تحمیل  ،ملت چیزی نیست کھ با توطئھ  –دولت  پروسھ ی  و ھستند کھ بسر رساندن  

، ھمانطورکھ نظام دموکراسی گیرددرجامعھ انجام  یھای محض  و خوشباور  تبلیغ  
 را ھرگزنمیتوان ازخارج و بگونھ ی تحمیلی بھ داخل یک جامعھ فرستاد.            

نوشتھ  درکتاب "عدم موفقیت طرح ھا و سیاستھای " جامعھ جھانی" درافغانستان"  
دکترعزیزگردیزی   دماندمیخوانیم:" .ی  بدون  آنھم  باور فکری ملت .. ملت سازی،  ن 

پرستانھ ای کھ بتواند حتی درنھاد افراد عادی جامعھ احساس تعلق و وفاداری و یگانگی را  
بستن آن، جانب دقت و وسواس رعایت نگردد، گروه برانگیزد، اقدامی است کھ اگردربکار

گرایی وقوم پرستی را تا سرحد جنگھای قومی و منطقھ براه خواھد انداخت وبھ تصفیھ ھای  
                                                                            ونین منجرخواھد شد. " خ

تنشھای قومی بھ منظورروشن شدن بھترو مستند تروجود  سمتی و مذھبی   ،پس، 
اقدام بھ نگارش اثرحاضر   ،وشناسایی عاملین اصلی آنھا درون جامعھ ی افغانستان

ن خود درقبال چنین معضالت درون جامعھ ی مان را نمودم . امید وارم اندکی ازدیَ 
                                                                                   ادا کرده باشم.
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و اختالفھا  موجودیت  چرایی  و  چیستی  درنظراست  مختصر،  این شرح  با   اینک 
اختالف ھای سیاسی و سمتی    بوجودآورنده یاللھای قومی و زبانی را کھ مسلماً  تاخ 

نمودن چنین معضالت    ، بشکافیم. بھ آرزوی ریشھ کنَ خواھند بودو فرھنگی نیز  
 اجتماعی دریک افغانستان متمدن و دور از جھل و جنایت.                                     

 ک. پیکار پامیر

انادک - تورنتو  
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ل فصل او  

 
 تأسیس دولت قبیلھ محوردرافغانستان

میالدی) ۱۷۴۷(  
میالدی بود کھ متعاقب قتل نادرافشارکھ طی یک کودتای شب ھنگام  ۱۷۴۷درسال  

بھ   ابدالی  خان  زمان  فرزند  ابدالی  شاه  احمد  گرفت،  "خبوشان" صورت  درمحل 
ایجاد   قندھار، سلطنت جدید  قندھاربرگشت و درنتیجھ ی  قبایل ساکن  کنفدراسیون 

و پادشاه جوان لقب    افغانستان (درآن وقت تحت نام دولت خراسان) را اعالم نمود
                        (شاه ُدر دران) را حاصل نمود.                                    

نظامی نادرافشارازھم دولت مرکزی افغانستان دراثرتجاوز  ،قبل ازآن  ید افزود کھ  با
  بمثابھ ی افسربلند رتبھ در رأس قوای چھارھزارنفری   و احمد شاه جوان    پاشیده بود

یکجا با او (با   نادرقرارداشت و درجنگھای مختلف، بخصوص درقلمرو ھندوستان
                                                                                 رزمیده بود.    نادرافشار)

  شئون افغانی، محسنات اخالقی و ایجابات وفا مقتضیات  احمد شاه درانی، بربنیاد  
کودتاوسخا گزند  از  نخست  نادرافشاررا  ی  خانواده  اعضای  وسایر  ملکھ  گران  ، 

تا    گشتد و سپس بھ قندھاربری نجات داده بصورت مصوون بھ مشھد رسان  خشمگین
ضمحل شده  دولت مرکزی  م  بود،   دیدهی کھ میسرگرفرصت مساعد   استفاده از   با
                                                                                          کشور را احیا نماید.    ی
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رھبران آنکھ  اما، رویای احمد شاه ابدالی نمیتوانست بھ سھولت تحقق یابد، مگر  
ا میشدند. بنابرآن، پس ازتفکر، مشوره قبایل متعدد ساکن قندھاربا او ھمکار و ھمنو

قبیلھ    رھبرانچندین روزه، بھ این نتیجھ رسید (رسیدند) کھ با اشتراک  و مصلحت ِ
بایستی  بنای یک دولت    ،  حاکمھ با  آنھاقدرت ِ   ثروت و   ھای مختلف و تشریک

اجتماعی   و  ملی  ی  رفتھ  ازدست  ارزشھای  ی  کننده  احیا  را و...    متمرکزو 
                                                                                     گذاشت.  

ھرگاه ازتذکر ریشھ ھای تاریخی ایجاد قبایل درافغانستان بگذریم و تنھا ازآن سلسلھ  
پھناورقند درجغرافیای  کھ  کنیم  یاد  بایدھقبایلی  دارند،  یا  و  داشتند    الاقل   ارزیست 

ھای   ی  ازقبیلھ  بریعمده  ی  قبیلھ  ببریم:  نام  زایی، حآتی  اسحاق  زایی،  علی   ،
و نورزایی  اچکزایی،  بارکزایی،  الکوزایی،  پوپلزایی،  ھوتکی،  بعداً  سدوزایی، 

                                                                                        غیره    غلزایی یا غلجی  و

درقندھا قبایل  کنفدراسیون  دولت مرکزی ر،  این  تشکیل  اگراز یکطرف زمینھ ی 
ساختارسیاسی   این  بنای  چون  دیگر،  ازسوی  میسرساخت،  را  درکشور   –جدید 

یازات اجتماعی و زراعتی، امت  وسیع   نظامی را تقسیم قدرت حاکمھ، تقسیم اراضی
میساخت، پس  متبادربھره برداری ازغنایم جنگی میان رھبران تشکیل دھنده ی آن  

ماشات، رعیت بودن جای شھروند  جای مُ   گری، تکبرجای تدبر، پَرخاشبھ تدریج
ثروت و قدرت جای   حت وبرادری و باالخرهلبودن، بکاربُِرد زورو قدرت جای مص

     گرفت.           میان سایر اقوام و طوایف ساکن درافغانستان  رعایت و مساوات را 

"  احمدشاه ابدالی در سال  ۱۷۴۷م  حکومت تشکیل داد، رابطھ قبیلھ و قوم با قدرت مطرح  
اقوام دیگر در  ابدالی  داد. در زمان  قبایل تشکیل  را  با  حمایت سران  ابدالی حکومت  شد. 
افغانستان ضمن اینکھ ساکن بود  {بودند}، اما در جایگاھی نبودند کھ تھدیدی برای حکومت  
یا قدرت باشند،  اما قبایل مختلف پشتون کھ در دستھ بزرگ درانی و غلجی تقسیم بندی می  
شوند، برای حکومت و قدرت تھدید بودند. بنا براین احمدشاه ابدالی حکومتش را براساس  
اتکا بھ قبایل مختلف پشتون و از طریق جرگھ بھ عنوان یک مکانیزم سیاسی و اجتماعی  
 .تصمیم گیری تشکیل داد."  (1)                                                                    
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خصلت  ،  اسناد تاریخی بیانگرآنست کھ احمدشاه ابدالی، علی رغم آنکھ ازشخصیت
، ُمماشات ورعایت ھای  برخورداربود، باآنھم ازرھگذردولتمداری و اخالق انسانی  
اراضی زراعتی و ملکیت ھای زیادی را برای رھبران و افراد  ،  قومی و قبیلھ یی

بخشید. چنانکھ دریک مورد،   تاجیکھای قبایل متحده  مقدار(شش ھزارقلَبھ) زمین 
قبیلھ ی   ابدالی ھای ھم  قندھار را غصب و برای  خودش اعطا ساکن (واحھ) ی 

برمقدار  اما  و  داد  قبیلھ اش را کاھش  قوم و  بھ  مالیات زمین ھای مربوط  نمود، 
اقوام   باالی  سرزمین  مالیات  جنگی  غنایم  از  مقدارعظیمی  ھمچنان  دیگرافزود. 

ھندوستان را بھ رھبران قبایلی متحد خویش عنایت کرد و آنقدرزمین زراعتی مساعد  
رھبران    شرق کشوربرای آنھا بخشید کھ  را درنقاط مختلف جنوب غرب و جنوب

ثروت  و مکنت    و زنباره گی و  عیاشیمذکور، درپھلوی حاکمیت سیاسی، غرق  
 رانھ) و مالک سده ھا فرزند (دخترانھ و پ  صاحب  ھرکدام آنھا  گردیده و ازھمین رو، 

رده ومزدور و دھقان وخدمتگارشدند کھ بھ این صورت، ھریک از آنھا، ھا تن بَ صد
   پنداشتند.                مکشور  خودشان را مالک افغان و افغانستان و ھمطرازپادشاه

ه  تا بدانجا رسید  احمدشاه درانی  افزایش غرور، ثروت و قدرت رھبران قبایل متحد 
  توطئھ و خودخواھی برخی ازاین رھبران   ، ، تمردشاهکھ فقط متعاقب مرگ    بود

خان سدوزایی" ، " فیض هللا خان خلیل"، "   مانند "شاه ولیخان"، "عبدالخالققبایل  
ارسال خان"، " میرفتح علیخان تالپور"، " آزاد خان"، " ھمایون" ، " محمود" ، و 

علیھ فرزند ش ( تیمورشاه درانی) آغازیدن گرفت. روی ھمین  غیره، یکی پی دیگر
ئھ ھای  دلیل عمده بود کھ تیمورشاه بھ منظورآنکھ ازگزند موج آنھمھ مخالفتھا و توط

شھر ازقندھاربھ  را  مملکت  پایتخت  بماند،  درامان  قندھار  قبایل  رھبران   سیاسی 
داد  انتقال  میدادند،  تشکیل  تاجیکھا  آنرا  ساکنان  مطلق  اکثریت  کھ  کابل    باستانی 

 سرکوب دشمنانش  درقندھار وسند و کشمیرو ...پرداخت.  وقتاً فوقت بھ  وازھمینجا  
و دولتی او، تعداد    ه ازمنشی ھا و مامورین اداریتیمورشاه وقتی بکابل رسید، عالو

زیادی ازقوم و قبیلھ اش نیزوارد کابل شده زمین وجایداد وسیعی را باساس فرامین 
                                                      ماندگارشدند.    شاه تصاحب کردند و 
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شد با " متحد" ساختن رقبا   یا بعباره ی دیگر، علی رغم آنکھ احمد شاه ابدالی موفق
امپراتوری بزرگ   مقتدر و حتا یک  قندھار، یک دولت مرکزی  قبایلی  ورھبران 

جنگھای  پرداختن بھ  منطقھ یی را بوجود آورد، اما این اشتراکات درساختاردولت و  
ھند و ایران و ماورالنھر، غرور و خودکامھ گی و برتری  خونین درقلمرو ھای  

اکنون   ھمین  تا  ناگوارآن  اثرات  کھ  کشید  بمیان  را  یی  قبیلھ  و  قومی  جویی 
میگیرد.                                                         درکشورعزیزما قربانی   

فئوداالن  کھ دیگر بھ    سلسلھ ی اختالفھا، توطئھ ھا و خودخواھی ھای رھبران قبایل
یمورشاه نیزھمچنان  بزرگ قندھارمبدل شده بودند، بھ زودی قطع نشد، بلکھ پس ازت

. علیھ احفاد احمدشاه درانی مانند (شاه زمان، شاه شجاع و شاه محمود) ادامھ یافت
چنانکھ شاه زمان خان مجبورگردید حتا پاینده خان فرزند جمال خان و رییس قبیلھ  

ر بارکزایی  برساند.ی  قتل  بھ  خان    ا  پاینده  ارشد  فرزند  خان  وزیرفتح  نفوذ  با 
ایی بھ دربارشاه محمود سدوزایی و باالخره با تأسیس امارت  دوست محمد زکربا

قدرت حاکمھ ازخاندان سدوزایی بھ    م)۱۸۳۴(خان فرزند دیگرپاینده خان درکابل
                                   خاندان بارکزایی (محمد زایی ھا) تعویض میگردد.            

نا ھنجارسیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود کھ بویژه احفاد  بربنیاد ھمین معادالت 
سدوز ی  قبیلھ  رھبران  بعنوان  ابدالی  خاناحمدشاه  محمد  پاینده  ی  اوالده  و   ایی 

، حین خویش  (بارکزایی)  ی  قبیلھنفوذ و قدرت  بمثابھ ی میراث داران    بارکزایی
اری  شان، ھیچگاه نخواستند و یا نتوانستند ازپشِت اسِب خوشخراِم گرایشات دولتمد

آیند.   فرود  شان  و احساسات غلیظ قوم پرستی  قبیلھ ساالری و غرورحاکمیت سیاسی
این تکتازی ھای قومی و قبیلھ یی، چنان اثرات ناھنجار و نا متعارف را درافغانستان  

د اھالی کشور را دردناکتر و پیکرخونین  بمیان آورد کھ سالھاست سینھ ھای پُردر
   ونین ترنگھداشتھ است.                                                                 افغانستان را خ 

البتھ این بدان معنا ھم نخواھد بود کھ گویا درسایرنقاط کشور و درمیان سایراقوام  
شی و ثروت اندوزی و ...وجود  و طوایف این سرزمین، ظلم وخود خواھی و عاجزک

ا خطھ ستنداشتھ  این  وفرھنگی  اقتصادی  سیرتاریخی،اجتماعی،  بھ  ھرگاه   .،
ضعیف تحمیل میشده،   بپردازیم، می بینیم کھ ھمھ ی این نا ھنجاریھا باالی مردمان
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این تفاوت کھ  دست زورمندان و قدرت طلبان سایرمناطق کشوربر اورنگ  اتنھا ب
یا بعباره ی دیگر، غالباً زورمداران، ری نمیرسیده است.  شاھی و حاکمیت سراس

متنفذین، زمینداران بزرگ وحکام مختلف درنقاط مختلف کشور، مادامکھ فرصت  
تعدی و تطاول علیھ اقوام، گروه ھا و طوایف دیگردریغ نکرده یافتھ اند، ازھیچ نوع  

                                                         اند.                                   
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 فصل دوم  
 

بارکزاییایجاد دولتھای قوم محورتوسط برادران   
 

نخست ازھمھ الزم است یکی ازتعاریف (قوم) را در اینجا بیان کنیم و آنگاه برویم 
:                                                                           براصل موضوع  

بھ یک جمعیت انسانی دریک جغرافیای خاص   کھ یک واژه ی عربی است،  قوم
دارایطا آن  اعضای  کھ  میشود  و زبانیم  الق  دینی و  ،  یاجداد  ،شترکات خونی 

مشترک    ھای  عملکرد، باورھا و  احساس منافع و مسوولیت قومی  ھمچنانو    یفرھنگ
                   باشند.                                                                          باھمی

رنگ و پوست و مذھب  یا بعباره ی دیگر، ھرگروھی کھ از رھگذر زبان، نژاد،  
 با گروه ھای دیگرجامعھ متفاوت باشد، گروه قومی خطاب میشود.                     

بھ  قوم   : اینست  دردرون یک جامعھ  قوم  از  تعریف  و رساترین  و مختصرترین 
خصوصیت ھای یکسان فرھنگی داشتھ باشند.       ،الق میشود کھ افراد آن طگروھی ا  

  . یعنی جامعھ ی مدرن اروپا درقرن نزدھم، بھ قوم و قومیت نگاه غیرتمدنی داشتند
گروھی می نگریستند    بھ قوم بعنوانو   بیگانھ ازتمدن بورژوازی میدانستندقوم را  

نمود.  اما این نگاه، درقرن بیست میالدی تغییر  کھ بگونھ ی وحشی بھ سر میبرند.
ی گروھی ازانسانھا نگریستھ شد کھ دارای  بھ این معنا کھ دراین قرن، قوم بمثابھ  

زبان مشترک، تاریخ مشترک، قلمرو مشترک و  رسم و رواجھای درونی مشترک  
                                                                                   باشند.     
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افغانستان  ھمبا درنظرداشت    باید گفت کھ سرزمین  ازقوم،  ین شناخت و تعریف 
ھای   وشیوه  زبانھا  با  مختلف  اقوام  زیستگاه  و  زادگاه  و    متنوعدرواقع،  فرھنگی 
ملت و  کھ باالخره    ساختاری میباشد و دراصل، ھمھ ی اقوام ساکن در این جغرافیا

شان را درحیات و باید خود    صاحبان اصلی این آب و خاک اند   مملکت را میسازند، 
  وعمل تعصباتی و   سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مملکت خویش بدون ھیچ احساس

بدانند.                                                   دربرابر یکدیگر، شریکجویی  برتری    

ً   ولی با تأسف کھ این اشتراک ھمھ گانی اقوام دریک سرزمین مشترک، سھ  از  تقریبا
گفتیم،بدینسو سده   نشین  ھمانطورکھ  قبیلھ  دانشان  ازبی  یی  عده  دماغ  و  دست  ،  با 

و قدرت طلبان شرور، خدشھ برداشتھ وتمایالت قوم محوری و قوم  مستبد    امیران
است.                                                         پرستی را بھ وجود آورده   

کھ  ھرچند   یگفتیم  خبیثھ  ی  پرستی،قبیل  ریشھ  و   ھ  محوری  خاندان  قومگرایی، 
) تبارز  م۱۷۴۷امتیازبخشی درجامعھ ی ما،  پس از شکل گیری افغانستان کنونی (

تردید بدون  محوری،  تبارزقوم  این  و  شدن  ،یافت  حاکمھ    انحصاری    ،قدرت 
یا برتری خواھی    بخصوص   چند میان دو قبیلھ ی مقتدر( باکرزایی و سدوزایی) 

پاینده خان    دیگر را درقبال داشت. مثالً، وقتی یکی ازفرزندان  قبیلھ نسبت بھ قبایل 
ی   قبیلھ  خان)    بارکزاییرییس  (وزیرفتح  ی بنام  قبیلھ  حاکمیت  پایانی  درسالھای 

بھ صحنھ ی سیاست می آید و در دربارشاه محمود صاحب اقتدارمیشود، سدوزایی 
یان برادران متعدد  کرسی ھای دولتی و اداره ی والیات امپراتوری احمد شاھی را م

کاردان را کھ متعلق بھ قوم و قبیلھ اش   یخویش تقسیم میکند و سایرشخصیت ھا
دولت  رسیدن بھ موقف ھای بلند  تاآنجا کھ برایش مقدور و میسر میگردد، از  نیستند، 

درموقع جنگ    پس  سدوزایی کھ وزیرمذکوروبرادرانش،  بود  درحالی  این  میزند. 
انسانی سایراقوام و طوایفدرداخل کشورو ماورای سرحد،   ، ازنیروی جنگی و 

                                                                                        استفاده مینمود.  وسیعاً  

  " میخوانیم:  حبیبی  یاد  زنده  تألیف  مختصرافغانستان"  "تاریخ  شاه  درکتاب   ...
بدست وزیر فتح    محمود{سدوزایی} چون دفعھ ی دوم برتخت نشست، زمام مملکت اصالً 

خان بود کھ این وزیردالور، بلوچستان و سند و کشمیر را مطیع گردانید و بنام شاه محمود 
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برمملکت حُ کم میراند  و افغانستان را بھ برادران خود سپرده بود... وی از برادران خود، 
سردار دوست محمد خان را درمرکز پیش خود نگھداشت و بھ محمد عظیم خان و بعد از او  
عبدالجبارخان کشمیرداد و پشاور را تا اتک بھ یارمحمد خان و سلطان محمد خان سپرد، 
سند و شکارپور بھ رحمدل خان و غزنی را بھ شیر دل خان و بامیان را بھ کھندل خان و  
قندھار و ملحقات  آنرا از کالت تا دره ی بوالن و فراه بھ مھردلخان و پُردلخان داد، دیره 
جات تا حدود پنجاب و کوھسارپشاور بھ نواب عبدالصمدخان و پسرش نواب زمان خان تعلق  
 گرفت و مملکت درین کشمکش، میدان مجادلھ و خونریزی گردید..."    (۱)                          

قدرت طلب وزیرفتح خان بھ امارت   ھمچنان، وقتی دوست محمد خان برادرشریر و
برادران    ، م)۱۸۴۳(  میرسد و  خودش  میان  آنرا  مالیات  کشوربا  والیات  نخست، 
سپس    شمتعدد و  میکند  چون تقسیم  بی  حاکمیت  تحت  را  افغانستان  والیات  تمام 

 ی گخانواده    ، قبیلھ یی وتا برتری قومی  قرارمیدھدخویش  متکثروچرای فرزندان  
سیاسی قدرت  اش  وھمچنان  وقبیلھ  قوم  و  محفوظ   خودش  سراسرافغانستان    در 

                                                                                      بماند.  

تنھا   نھ  امیرموصوف،  ازآن،  سالعالوه  بیست  خویش    َدوردوم  ظرف  امارت 
غیرخاندانی ازھیچنوع سعی و کوشش  درسرکوب خونین مخالفان  م)  ۱۸۶۳-۱۸۴۳(

علیھ  ی مختلف  ھابھ بھانھ  مضایقھ نمیکند، بلکھ اقوام و طوایف مختلف کشور را  
نیز مینماید.                                                           یکدیگرآنھا استعمال  

  چنانکھ طی فصل سوم کتاب " چھره ی پنھان امیردوست محمد خان درصفحھ ی 
مردم دلیرافغانستان، باآنکھ درمیدان تاریخ"، تألیف ک. پیکارپامیرچنین میخوانیم : " ...  

قابلھ با استعمارھند برتانوی باختھ بودند و ازبرگشت جفاکارانھ ی سیاسی و دپلوماتیک درم
درجریان  بازھم  متأثربودند،  شدیداً  خویش  مملکت  و  ملت  درحق  خان  محمد  امیردوست 

ست محمد خان، چندین مرتبھ و درنقاط مختلف کشور، دست بھ عصیان  سالھای زعامت دو
ھ درھرمرتبھ، با فدا کردن جانھای  و خیزشھای مسلحانھ درمقابل امیردست نشانده زدند ک

م مردم  ۱۸۵۲شیرین شان، نفرت و انزجارملی علیھ امیر را بھ نمایش گذاشتند...درسال  
خان   افضل  محمد  توسط  ازمدتی،  پس  کھ  خاستند  بپا  خان  میرحکیم  قیادت  بھ  شبرغان 

افغانستان با قوای قھریھ سرکوب شد...درآستانھ ی ھمین سال    پسرامیرو حکمران شمال 
مردم توخی و ھوتکی در قالت و نواحی آن دست بھ قیام زده جنگھای سختی را علیھ حاکمیت  
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م بازھم مردم توخی و ھوتک بھ پا خاستھ  ۱۸۵۴مھ دادند... درسالامیردوست محمد خان ادا
پس از ریختن خونھای زیاد، یکباردیگرمیان حکومت و قیام کننده گان مصالحھ بمیان آمد...  

التی و فشار سردار اسلم خان {فرزند امیر} یعدم مردم دایزنگی دراثر ظلم و ب ۱۸۵۶درسال 
                                                                   )۲(  دست بھ قیام زدند..."

" بغاوت اھالی تگاب و کوھستان کھ  ) ھمین کتاب میخوانیم :  ۶۱بازھم درصفحھ ی ( 
کرد... مردم   امیرفروکش  پیمان بستن ھای غدارانھ ی  و  با سرکوبی ھای خونین و عھد 

و آرامش درگرد و نواح   کردند  منطقھ ی تگاب بھ مقابل سرداردوست محمد خان اغتشاش
کابل بھم خورد.  سردار، لشکرقومی تھیھ و نواب جبارخان را در رأس َآن قرارداد تا باغیان  
را سرزنش کند...     درسال  ۱۸۴۶م مردم تگاب بھ رھبری معاذهللا خان وصاحب زاده جانان 
و صاحبزاده فتح خان برضد امیرقیام کردند...  درسال  ۱۸۴۸م محمد شاه خان  غلجایی دررأس 
قوای بزرگی ازغلجایی ھا برضد امیرقیام نمود کھ با خشن ترین وجھی از طرف امیرمذکور 
سرکوب گردید...  درسال  ۱۸۵۱م رؤسای محلی درآقچھ با ھزاران نفر پیرو خویش برضد  

   )۳( امیرقیام نمودند و متعاقبا، محمود خان سرپلُی نیزچنین شورشی را بھ راه انداخت..."

وقیاماین شو ازظلم و خود خواھی و خود سری ھارشھا  ناشی  ازعوامل    ، عالوه 
، بازتاب سیاست ھای قوم گرایانھ  مقتدر وزورگوی وی برادران و فرزندان   امیرو  

امیرو تعصباتی  با او  افغانستان  مختلف  مناطق  ھای  باشنده  مثالً  نیزبود.  او  یادی 
با قوم  صراحت میدیدند کھ نھ درقدرت حاکمھ سھمی دارند و نھ برابری حقوقی 

اجتماعی و اقتصادی برای شان سراغ شده  حاکم وجود دارد و نھ کوچکترین عدالت  
شان    میتواند. نفرت خود  و  غیظ  و  آمدند  می  بجوش  فوقت  وقتاً  ازطریق  پس  را 

نمایش   بھ  ملی  ضد  ھای  برابری  نا  این  علیھ  شورشھا  و  ھا  خیزش 
 میگذاشتند.                                                                                    

بارکزایی محمدخان  مختلف    نیز  امیردوست  اقوام  خیزش  با  کھ  یی  درھرمرتبھ 
را گرد می آورد و یک قوم را بھ ضد قوم ی  و حشرکشورمواجھ میشد، لشکرقومی  

استعمال مینمود. درچنین لشکرکشی ھای قومی، نھ تنھا ھزارھا تن  تجھیز و  دیگر
بھ قتل میرسیدند، بلکھ مال و جایداد و حتا زن و فرزند قوم مغضوب نیزبھ تاراج 

نفرت   و  شکنی  استخوان  و  کین  و  می عمیق  میرفت  گسترش  جانبین  میان 
                                                                                    یافت.      
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"  رد میخوانیم:  چنین  محمدخان..."  امیردوست  پنھان  ی  چقدرخوشی کتاب"چھره 
ومسرت بھ سرفراز خان {پاینده خان} دست میداد اگرزنده می بود و میدید کھ پسرش دوست  

پدرخود را استخدام ی بھ سرنھاده و بسا اشخاص ھم رتبھ   محمد خان تاج پادشاھی کابل را
رخان،  کرده است !! نھ تنھا این، بلکھ کاکاھای موسپید او، برادران سرفرازخان ازقبیل جبا

محمدزمان خان و عثمان خان، برادرزاده ی جوان خود {دوست محمد خان} را بحیث آمر و  
بادارخود پذیرفتند  و  معاش بلند تر از معاشی کھ  سرفراز خان از طرف پادشاه سابق کابل  
 دریافت مینمود، دوست محمد بھ   کاکا ھای خود میپرداخت.  "  (۴)                                

قندھار و ختم استقالل سرداران   بعدازالحاق   " : آمده است کھ  بازدرھمین صفحھ 
علق  مرکز کابل تقندھاری، عایدات امارت از حدود فراه تا قندھار و شاه جوی بھ  

گرفت و بھ قول فیض محمد ھزاره، امیرازجملھ ی  آن عواید،  مبلغ پانزده لک روپیھ 
را بھ طور معاش و تنخواه بقیھ ی سرداران قندھار کھ برادر  زاده گان او بودند،  مقررداشت.  
                                                                                                      " 

وقتی بھ جلد دوم کتاب " سراج التواریخ" مراجعھ مینماییم، چنین میخوانیم : " ...  
امیرکبیر{امیردوست محمدخان} عزم تسخیر بامیان و ھزاره جات نمود وسردار محمد افضل  
خان و وزیرمحمد اکبرخان  را جھت رفع خستگی، امراستراحت فرمود. سردار محمد اکرم 

سردیگر خود را مأمور ھزاره جات فرمود و لشکری بھ تحت رایت وی قرارداد و او  خان پ
ازکابل رو بھ ھزاره جات نھاده  بھ اندک زمان ھزاره ی بھسود و دایزنگی و دایکندی و  
مردم بامیان را تا سرحد ھرات و ترکستان مطیع و منقاد ساختھ تحف و ھدایای بسیار از  
روغن و گلیم و بََزک  واسپ و گاو و گوسفند با نقد و جنس مالیات گرفتھ و حصول نموده 
گران بار بھ کابل مراجعت کرد و ھمھ را تقدیم  حضوراعلی حضرت امیرکبیر نموده سعادت 
 و رضامندی حاصل کرده مشمول الطاف شاھانھ و عواطف پدرانھ گشت."  (۵)                 

اد" سازی با چھ روش خونین و خشم و  خواننده ی عزیزمیداند کھ این "مطیع و منق
مانند    صورت گرفتھ و این "تحف وھدایای بسیار"  "حشری"  " قومی" و    خشونت

دراثرچھ اندازه ظلم و  (روغن و گلیم و بََرک واسپ وگاو و گوسفند و نقد و جنس)
بحضور"امیرکبیر و  گردیده  آوری  جمع  چپاول  و  شده   "؟ غارت  تقدیم    بکابل 

                                                                           است؟!              
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رد چنین اعمال و کردارشنیع و پُرشقاوت ازسوی  ھمچنان خواننده میداند کھ بکاربُ 
، )ازنظر تباری، غیر بارکزاییو(برادران بارکزایی علیھ مردم و منطقھ ی ھزاره   

ومی و زبانی را بار آورده باشد؟!           چھ اثرات نا ھنجارتعصباتی و تنشھای ق  

ویا درکتاب " چھره ی پنھان امیردوست محمد خان درصفحھ ی تاریخ" میخوانیم:  
" ...سردارلشکرقومی تھیھ ونواب جبارخان را در رأس آن قرارداد تا باغیان را 
 سر زنش کند..."  (۶)                                                                        

این جریان منحط دردوران امارت امیرمذکورو اخالف وی، پروسھ ی ملت سازی  
و    برھم زد میباشد،    فغانستانجامعھ ی او مدنی  کھ ازجملھ ی نیازھای تاریخی  را  

تا  ایجاد  هموانع و معضالت عدیده یی را اندرین را نمود. این معضالت اجتماعی 
بارنظام   اند سالھا قبل، ازمراحل ظلمت  توانستھ  امروز کھ جوامع مختلف جھان، 

ھای آباد و آگاه  قبیلھ و حلقھ ی تنگ قوم پرستی وتفوق جویی بیرون آیند و بھ ملت
ازآن کامالً میسرنشده    رفتمبدل شوند، متأسفانھ درافغانستان وجود داشتھ راه برون

                                                                                        است.

ھای   شیوه  و  ماضی  امیران  آمیز  تعصب  ھای  وسیاست  درازمدت  ھای  حاکمیت 
فعت جو و تقریباً طفیلی یی را بنام " رھبران  کاری آنھا بھ مرور زمان، یک قشر من

قومی"، نیز  "  قومی "رھبران  این  آورد.  وجود  بھ  افغانستان  ی  درجامعھ 
جایگاه خاصی درمیان قوم و طایفھ ی خویش و صالحیت نااھل،    وصدرنشین  ولو

ده ی آنان بدست آوردند.                                  ھایی درتعیین سرنوشت حال و آین  

زنده گی وسرنوشت  حکام محلی و  امرای زورگو،  عالوتاً رھبران قومی، چونکھ با  
قوم تاختھ منافع  با قدرتمندان ساختھ و بر  ھمیشھسر و کارداشتھ و دارند، پس،     مردم
                                                                                            اند.  
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چاپ  ۲۸۰و ۲۷۶صفحھ ی  –تألیف پوھاند حبیبی  -) تاریخ مختصرافغانستان۱(   
                                                                                   پشاور

ک.  ۲(   تألیف  تاریخ،  ی  درصفحھ  خان  محمد  امیردوست  پنھان  ی  چھره   (
                                                                               پیکارپامیر  

                                                                                      ھمان اثر   ) ۳( 

ی  )۴(   "زندگی    کتاب"چھره  کتاب  از  نقل  بھ  محمدخان..."،  امیردوست  پنھان 
                                                       اچاپ کاناد – ۱۱۹صفحھ ی " امیرکبیر

 –  ۶۳و ۶۲صفحات  -چھره ی پنھان امیردوست محمدخان درصفحھ ی تاریخ )۵(
   کاتب.      جلد دوم بھ قلم فیض محمد  –سراج التواریخ  بھ نقل از -چاپ کانادا 

جلد دوم                                                           –)   سراج التواریخ ۶(  

پنھان امیردوست محمدخان...، صفحھ  ۷( تالیف ک. پیکارپامیر، ۶۱) چھره ی   ،
 چاپ کانادا                                                                                 
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مسوفصل   
 

 ترویج قومگرایی توسط امیرعبدالرحمن خان  
م)۱۹۰۱-۱۸۸۰(  

 

  اعمال   با پیروی تنگا تنگ از  امیرعبدالرحمن خان نواسھ ی امیردوست محمد خان، 
ی پدرکالن خویش، قوم پرستی، قبیلھ گرایی  سیاست تفرقھ افگنانھ و قوم پرستانھ  و  

 ورد خواھد بود بھ اوجش رسانید. پس بم  و تعصبات زبانی و مذھبی درکشور را  
موضوع مربوط بھ چرایی و چگونگی تنشھای قومی و اختالفات   بخش عمده ی  

   بیاغازیم:             کارھمین امیرجفا خونبارازدوران امارت  محلی و قبیلوی را

درآمد برموضوع باید گفت کھ عبدالرحمن خان فرزند محمد افضل خان،    گونھ ی ب
بود کھ درسال   بارکزایی  نواسھ ی امیردوست محمد خان و نبیره ی پاینده محمد خان

میالدی بھ دنیا آمد. چون پدرش (محمد افضل خان) ۱۸۴۴م یا بقولی درسال  ۱۸۴۰
پدرش   امارت  درشمادرزمان  االختیارترکستان  تام  بود،  حکمران  افغانستان  ل 

با    ایالتبنابرآن، عبدالرحمن درنوجوانی، حاکم   نازدانھ گی،  قطغن مقررگردید و 
چنانکھ خود   حکم راند. ُباالی باشنده ھای مناطق مختلف قطغن  شدت عملتبختر و

) ی  مینویسد:  ۲۴درصفحھ  غرورخاص  با  التواریخ  تاج  اسیر  )  کھ  را  کسانی   ..."
ذاشتم. درمدت سھ سالھ اغتشاش {درقطغن} تعداد کسانی کھ   میشدند، من بھ دھن توپ میگ
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پنجھزار نفرمیشدند و تعداد کسانی کھ از دست لشکرمن  بھ این قسم من کشتھ ام، تقریباً 
                                                      )۱(  کشتھ شدند، ده ھزار نفربودند..."

  ومستبد درآن سالھا، کالً اقوام وساکنان غیرپشتون مقتولین دست این جوانک مغرور  
کشوربودند.                                    درشمال  ن)م(تاجیک، اوزبیک و ترک  

"مسترکمبل" یکی ازجواسیس کارکشتھ ی    شیرمحمد یا ھمان   درسنین پایین نزداو 
چنانکھ    انگلیس بھ شاگردی نشست و فن تفنگ سازی و انسانکشی را فرا گرفت.

تحت  را  تفنگی  و  میشد  مغزشویی  "مسترکمبل"  توسط  روزیکھ  و  شب  درھمان 
تفنگ دست داشتھ اش را   خواست نظروی ساختھ بود، حین نشانزنی دروالیت بلخ   

کھ آیا آدم را کشتھ میتواند یا خیر؟ نوکرجوان و بینوای خویش را چند    آزمایش کند
ی  وخنده ی رضائیت بخش  کشتبجا  جا  راتفنگ او شلیک  و با    شت قدم دور تر نگھدا 

                                                                                         .  داد سر  ھم

قوای   بدست  ازجنگھا،  دریکی  کھ  بود  انگلیس  ازجواسیس  یکی  مستر"کمبل" 
امیردوست محمد خان اسیرگردید، ولی ظاھراً دین اسالم پذیرفت و ساده دالن جانب 
پایان   دیگرتا  نومسلم،  این"شیرمحمد"  گذاشتند.  شیرمحمد"   " را  او  اسم  افغانی، 

                                     عمردردربارامیرو فرزندانش فعال مایشا بود.       

خان پادشاھی    سردارعبدالرحمن  واعالن  خان  محمد  امیردوست  مرگ  متعاقب 
امیرشیرعلیخان تا    م)۱۸۶۳(فرزندش  زد  نظامی  ھای  ماجراجویی  بھ  دست 

پدرش(محمد افضل خان) را بھ کرسی امارت افغانستان بنشاند کھ  شکست نصیبش  
م ازبخارا برگشت و دراثر زد و  ۱۸۶۶در سال  شد و بھ سوی بخارا فرارکرد.  

افضل خان را و  پیروزی رسید  بھ  دربرابرشیرعلیخان  نظامی  برای مدت    خورد 
بھ کرسی امارت نشانید، ولی درنتیجھ ی تالشھای متقابلھ ی شیرعلیخان،    کوتاھی

        فرارگذاشت.                                            باردیگربھ سوی بخارا پا بھ

خان    وی یعقوب  اسارت  امیرشیرعلیخان،  ازمرگ  انگلیسھاپس  اشغال   بدست  و 
، آنگاه  )م۱۸۸۰و اوایل    ۱۸۷۹اواخرسال  (  نظامی افغانستان توسط قشون انگلیسی

  کھ آتش جنگ آزادیخواھانھ ی مردم افغانستان بھ ضد قشون انگلیس شعلھ وربود، 
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جھ ی  تینظامی انگلیس ازتاشکند برگشت و درن   – مقام ھای سیاسی    مخفیبھ دعوت  
   نشست.    توافقات پشت پرده با انگلیسھا، براورنگ حکمروایی مستبدانھ درکابل

عبدالرحمن خان با ارتباط دو جانبھ یی کھ با دو قدرت استعماری شرق و غرب 
(روسیھ تزاری و ھند برتانوی) برقرارنموده بود و بویژه با حصول پول، سالح و  
حمایت ھای سیاسی و استخباراتی ازجانب مقام ھای انگلیسی، ساختار حاکمیتش را 

قتل عام، باالی زورگویی، خشونت،  اوایل  استخوان    ازھمان  فریبکاری و  ترفند، 
بنا نھاد و ازھیچ نوع ظلم وکشتارو ویرانگری و تاراج  قبیلوی شکنی ھای قومی و 

 دریغ نکرد.                                                                                  

ب ساکنان  این پندارنادرست را ترویج نمودکھ گویا ازجانب خدا و بھ منظورسرکواو
متمرد افغانستان فرستاده شده است. ھمچنان بدعت دیگری را کھ این مرد بیمار 
درافغانستان انجام داد، بنیانگذاری یک دولت قوم پرست و قبیلھ گرا بود. زیرا وی  

ماشات، مردم دوستی وتمدن گرایی نداشت. لھذا  مدارا و مُ اعتقادی بھ رعایت قانون، ُ
ایھ ھای امارت استبدادی اش، درسیاست خارجی اتکای  بھ منظورحفظ و استحکام پ

و درسیاست داخلی،  بھ طرفداری وحمایت داشت  کامل بھ قدرت و حاکمیت انگلیس  
   نمود.                 اتکاامحای سایرین   سرکوب و  و یک قوم خاص (بارکزایی)

ذاھب و  ازرھگذراعتقادی نیزتنھا بھ  مذھب حنفی توجھ داشت وبس. یعنی بھ سایرم
  . نتیجھ ی پیروی از این راه و رسم واحترام نداشت  پیروان آنھا درافغانستان اعتنا

این شد کھ جزمذھب مورد نظر خودش را بھ رسمیت نشناسد    منحط و غیراخالقی
قبیلھ ی   آنھم پشتونھای مربوط بھ  قبیلھ ی دیگری جز قوم پشتون،  و ھیچ قوم و 

   نکند.                     حراسترا  و افراد وشخصیت ھای وفادار بخودش  بارکزایی  

یکسالی کھ   بربنیاد ھمین سیاست کوردالنھ و تعصباتی بود کھ ظرف مدت بیست و
  موازی با سایراقوام و طوایف کشور،  براورنگ حکمروایی نشستھ بود، تا توانست

 مرکزی افغانستان را کھ عمدتاً شمال، بخصوص مناطق  ساکنان زحمتکش مناطق  
نشین و ازدَ   ھزاره  بودند، ظالمانھ  تیغ گذرانید و  شیعھ مذھب  اراضی  م  جایداد و 
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 دوسوی خط "دیورند"    ناقلینره را برای  زراعتی و علفچرھای مساعد مناطق متذک
                                                                                 نمود.   تقسیم

احساس غرورحاکمیت و برتری خواھی خانواده گی عبدالرحمن خان ازھمان دوران 
  حاکم قطغن  نوجوانی اش غلیان داشت. چنانکھ وقتی ازسوی پدر(افضل خان) بحیث

مقررمیشود، بصورت بیباکانھ یی بھ کشتاراھالی اوزبیک و ترکمن می پردازد. وی  
درتاج التواریخ اعتراف میکند کھ بھ تعداد پنجھزارنفررا بھ دھن توپ قرارداده و  

اند، بیاد ندارد.               کشتھ است وآن تعدادی را کھ سربازانش بھ قتل رسانیده  

م  ۱۸۹۳تا  ۱۸۹۱فرھنگ مینگارد:  " جنگ برای سھ سال از  زنده یاد محمد صدیق
با نھایت شدت دوام کردد. امیرکھ توسط مالیان، احساس مذھبی سنی را بھ درجھ 

بزرگترین قوای مختلط نظامی وقومی را از پنج سمت کابل، غزنی،  ی غلیان رسانده بود،  
)                          ۲." (قندھار، ھرات و مزارشریف بھ داخل ھزاره جات سوق داد..  

اقوام پشتون و بویژه پشتونھای مربوط بھ قوم بارکزایی را جوقھ جوقھ با   عالوتاً 
با اخذ زمین ھای    کوچ داد تا  نیز  تبلیغ و فشاربسوی مزارو میمنھ و باغیس و ...

ساکن  افغانستان  شمال  درمناطق  وسیاسی  مادی  امتیازات  حصول  و  زراعتی 
                                                                                 شوند.       

"عبدالرحمن در اواخر قرن نوزدھم اولین کسی است کھ یک جابجایی و انتقال قدرت را انجام 
می دھد. او با سرکوب سران قبایل حکومت را درمرکز و قبایل را در پیرامون می راند. در 
حدود یک ونیم  قرن فاصلھ از احمدشاه ابدالی تا امیرعبدالرحمن خان سران قبایل سایر اقوام  
(غیرپشتون) نیز قدرتمند می شوند و امیرعبدالرحمن خان دست کم  ۱۷  جنگ را در داخل 
افغانستان برای سرکوب سران قبایل کھ عمدتاً غیرپشتونھا بوده اند انجام می دھد تا یک 
 حکومت مقتدر مرکزی را ایجاد کند." (۳)                                                        

با حفظ دین و آیین اجدادی خویش   وی اھالی بی بضاعت کافرستان را کھ سالھا 
درمناطق صعب العبورجنوب شرق افغانستان، بدون آنکھ بھ کسی ضررو زیانی 

مود، تعداد زیادی اززنان نھ ی کشتارنرحما  رسانده باشند، می زیستند، بگونھ ی بی
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رده و کنیز بکابل انتقال داد و آنھا را با زور سر و دوشیزه گان آنھا را بمثابھ ی بَ 
 نیزه بھ دایره ی دین وآیین اسالم درآورد.                                                

ام و طوایف مختلف  عبدالرحمن خان، با خشونت و استبداد بی نظیری کھ علیھ اقو
بکاربُ  آنھا  افغانستان  درمیان  محبوبیتی  کوچکترین  کھ  میدانست  بخوبی  بود،  رده 

در مناطق را  ماورای سرحد  داخل و حتا  پشتونھای    چنین تجویزنمود تا  ، پس  ردندا
و شمال باکشور  یمرکزی  امتیازات بزرگ  ،  مقام    دادن  و  (پول مستمری، زمین 

وفاداری  رسمی)،   نموده  آنھا  جابجا  تباری  و  قومی  حمایت  ی را  و  بقا  درجھت 
                                                                           حاکمیت خویش کمایی کند.  

خودش    وقبیلھ ی  عالوه ازسایرامتیازھای رسمی و دولتی کھ امیرمذکور برای قوم
کرد،   ھم  عنایت  مثیکی  بود.  سالیانھ  مستمری  یا  متن  حقوق  باساس  کتاب الً، 

درمسیرتاریخ زایی    "،"افغانستان  محمد  ی  قبیلھ  تمام  برای  خان  امیرعبدالرحمن 
بدون شرط و قید خدمت رسمی، برای  م معاش ساالنھ مقررکرد کھ  ۱۸۹۳درسال  

روپیھ داده میشد. حتی برای    ۳۰۰روپیھ و برای ھرزن، سالی  ۴۰۰ھرمرد، سالی  
محمد زایی داشت، دراین معاش مفت نھ تنھا  آنکھ زن محمد زایی کھ شوھر غیر  

دران پاینده خان( حاجی درویش  اوالده ی سردارپاینده محمد خان، بلکھ اوالده ی برا
خان و عبدالحبیب خان) نیزشامل بودند وسرداران بزرگ معاشات گزاف چند گانھ 

ز امیرعبدالرحمن خان  بعضاً برای سردارانی کھ درخارج میزیستند نیز ا  . داشتند
خزانھ ی افغانستان معاش مستمری میپرداخت، چنانکھ برای سردارمحمد ابراھیم  

ھزار روپیھ معاش ۴۸خان پسرامیر شیرعلیخان کھ درھند فرارکرده بود، ساالنھ  
میداد، درحالیکھ درافغانستان، برای یکھزار روپیھ ی بیت المال، یک خانواده ازبین  

                                                                                 ) ۴(برده میشد

این مقدارپول درصورتی ازبیت المال برای افراد قبیلھ ی امیر پرداختھ میشد کھ با   
دیگر و یا تعلل درپرداخت مالیھ   فرد یا کارمندیک روپیھ بھ وسیلھ ی  حتا  تلف شدن  

رنوشت آنھا با زندان و سیاه چال و غرغره و ... رقم  ، سناتوان    توسط یک دھقان
                                                                                     میخورد. 
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یکی دیگرازحاتم بخشی ھای امیربرای قوم و قبیلھ ی خودش این بود کھ علی رغم 
بھ  م و قبیلھ ی (خودی) را  شمول قو سیاسی ب مخالف  اصرعنگھگاھی برخی ازآنکھ  

د، ولی  نتبعید میکرد تا ازدستگاه دولت و یا دسیسھ چینی ھا بدور باش ھند یا ایران  
وی ھمچنان برای محمد   مقدارمعتنابھی پول بازھم ازبیت المال برای آنھا میفرستاد.

محمود خان    زایی ھای دور و برش، باغ بزرگ و قشنگی بنام " قومی باغ " درپُل
نداشت.                       بنا نھاد کھ ھیچ فرد غیرمحمد زایی حق دخول درآن را   

وقتی امیرعریضھ ی سرداریحیی خان فرزند سردارسلطان احمدخا ن طالیی مبنی  
خانواده اش از ھندوستان بھ کابل را پذیرفت، نھ تنھا بھ    برعودت خود و اعضای

سفیرخویش (محمد اسمعیل خان) درھند دستورداد تا چندین ھزارروپیھ دین او را  
تقبل گردید. این تنھا نبود، امیرمذکوربرای  بپردازد، بلکھ حتا مخارج سفرآنھا را نیزم

داد وسیع بھ شمول تنخواه سرداریحیی خان و خانواده اش درکابل، خانھ و باغ و جای
چنین حاتم بخشی ھای امیرعبدالرحمن خان   مفت و بدون کار وزحمت تعیین نمود.

کھ برای وابستھ ھای قومی و قبیلھ یی اش انجام داده میشد، ھرگز درحق دیگران 
 میسرنمیگردید.                                                                            

یابد.ک نمی  پایان  درھمینجا  خان  عبدالرحمن  امیر  ننگین  ھای  یی   ارنامھ  درمقالھ 
خورشیدی وبسایت  ۱۳۹۰منتشره ی ماه جدی    )صاحب نظرمرادی(ازآقای  داکتر  

تورامیر" خوانده   عبدالرحمن خان کھ مردم قندھار او را ""خراسان زمین" میخوانیم: "  
ا، بلخی ھا، نورستانی ھا، ھزاره ھا ...) تحمیالت  اند، چنان برمردم غیر قبیلوی ( بدخشانی ھ

ردم بدخشان وھزاره جات مجبورشدند  سنگین و تجاوزات غیرانسانی روا داشت کھ سران و م
بھ قیام برضد سیاست اداری و ارزشھای استیالی نظام قبیلوی امیر برخیزند، اما امیرظالم،  

قب و  قومی  قیام  را  ھا  قیام  این  پرور  قبیلھ  و  بھ مستبد  دیگر،  ی  قبیلھ  و  قوم  علیھ  یلوی 
د کرده  و بدین گونھ، قبایل را بشورانید تا عمالً اخصوص درانیان و شعب مربوط آن قلمد

نکرده  اکتفا  ھم  این  بھ  و  بسیج شوند  قیام ھزاره ھا  در سرکوب کردن  بکار شده  دست  
غیر قبیلوی   دستگاه مذھبی و روحانی قشر گرای عھدش را نیز علیھ مردم اسکان یافتھ ی

                                                                         ھزار بھ کار گرفت. "

حضرت واال(عبدالرحمن  :"  استنقل شده  چنین  درھمین مقالھ ازفیض محمد کاتب ھزاره  
شوال در پاسخ نامھ ی سردار عبدالقدوس خان مبنی بر تقاضای    ۲۶خان) در روز سھ شنبھ  
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تشدد و راه انداختن عملیات سنگین علیھ ھزاره ھا، نامھ یی رقم فرموده ارسال نمود کھ 
شکایت سردار عبدالقدوس خان ازجاییست (درحالی) کھ مردم درانی صد ھزار خانوار اند و  

ھمھ درخانھ    می در ھزاره جات رفتھ، باقی{فقط} پنجصد الی ششصد تن از راه ایلیت و قو
ی خود نشستھ اند و  اگرچنانچھ  مرد میبودند وغیرت قومی میداشتند! ازدو خانھ یک نفر 
کمر نبرد بھ معاونت دولت می بستند،   ھمانا پنجاه ھزارمرد جرار میشدند کھ دمار از روزگار  
اشرارھزاره کشیده وجود ایشان را از مملکت افغانستان نیست  و نا بود میکردند! و ازامر 
مکنون خاطر واال کھ پیشنھاد ضمیر منیر دارد و میخواھد کھ اراضی و امالک ھزاره را بھ  

گشت کھ مردم درانی بدھد، آگاه میشدند... پس دروقتی از پایمال مامون و محفوظ خواھد  
ده خیر و امالک ھزاره را صاحب{و} قابض شوند و اکنون مردم درانی بر بستر غفلت خوابی

                                           )  ۵( شر و نفع و ضرر خود را نیک نمیدانند..."

کتاب "استبداد امیرعبدالرحمن خان...راجع بھ سرکوبگری    ۱۵۰و  ۱۴۹درصفحھ ی  
  "  : کشورمیخوانیم  مرکزی  مناطق  محاالت  اھالی  مردم  و  والیات  حکام  واال  حضرت 

را با افسران نظام ھرموضع و مقام فرامین جداگانھ فرستاده حکم  اطراف جبال ھزاره جات  
ق بھ  ایشان بھ مجرد وصول درعالقھ ی مذکور دست  داد...  تاراج مردم رھسپرشدن  تل و 

مرد فرق نکرده ھر روزه ده ده و بیست بیست ازآن مردم  ھزاره دراز کرده و مطیع را ازمت
ھمی گذرانیدند و درپایان کار، عزم قتل مردم را کھ می بایست و یا نمی شایست، از َدم تیغ  

ھزاره ی " دای چوپان" را کھ بزرگ و میرایشان کردی شاه سلطان و رحم علی خان برادر  
زاده ی او در دربارپادشاھی پیشخدمت بود، جزم کرده اسپ یورش بر سر مردم "پاتان" 

ان و فرزندان و دختران  ازقوم مذکورتاختھ ده تن را زنده دستگیرساختند و پنجاه تن از زن
ایشان را اسیر و گرفتارزنجیر تقصیر نموده درکالت فرستادند و چھارتن از دستگیر شده  
جات   ھزاره  درکوھستان  وآشوب  ولولھ  تاراج،  و  قتل  این  از  بستھ  توپ  دھن  بھ  را  گان 

             )                                                                   ۶."(انداختند

) ی  میخوانیم:   ۱۳۰درصفحھ   " التواریخ  از"سراج  نقل  بھ  منارھا"  "کلھ  کتاب   (
"...برجمیع غازیان و مسلمانان ُحکم کفرنمودند وسرکاراعلی {امیرعبدالرحمن خان} درقلع 
و  قمع بنیاد این بی دینان کھ اثری از ایشان دران محال و خالل جبال نمانَد،  امالک ایشان  
دربین اقوام غلجایی و درانی تقسیم شود.  چنین سررشتھ و تجویز فرمودند کھ سپاه نفرت  
پناه نظامی و اولوسی از ھرسمت و جانب مملکت دولت خدا داد، آنچنان درخاک طوایف  

وند کھ نفری از طوایف گمراھان، جان بھ سالمت نبرد و رھا نشود  باغیھ ھزاره جات جمع ش
         و کنیز و غالم از طوایف مذکور بدست ھر نفری مجاھدین افغانستان  بوده باشد..."
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درکتاب "ماھمھ افغان نیستیم" درمورد حاتم بخشی ھای امیرعبدالرحمن خان چنین 
اخ  و  اجبار  بھ  خان  امیرعبدالرحمن   " ھاھزارخانواراوغان  میخوانیم:  ده  تیار، 

) را ازجنوب شرق کشور ومناطق آنطرف دیورند(قلمرو ھند انگلیسی) بھ  (پشتون 
شمال، شمال شرق و شمال غرب و مناطق مرکزی (ھزاره جات) کوچاند. درسال  

دوصد  ۱۸۸۴ و  ازیکھزار  بیش  میمنھ،  بھ  را  اوغان  ھزارخانوار  سھ  حدود  م 
بھ منطقھ ی سبزوار ھرات و قلعھ ی نو (بادغیس)  خانواررا از قندھار و اطراف آن  

م حدود ھشتصد خانواررا بھ بلخ و درھمین سال، چھل ھزار خانوار ۱۸۸۵و درسال  
م حدود  ۱۸۸۶بھ ناحیھ ی شمالی، کوھستان و شمال کشور کوچانده شدند و در سال  

  ل دو ھزار خانوار را از اوغان ھای جنوبی بھ استان قندھار و بازھم درھمین سا
مناط نواحی  بھ  را  خانواراوغان  ھزار  تا  دوازده  آمو(تخارستان  دریای  مرز  ق 

م سھ ھزار خانوار از جنوب کشور    ۱۸۸۴شبرغان و میمنھ) جابجا کرد. درسال  
بھ میمنھ و یکھزار وسھ صد خانوار اوغان ازقبایل کوچی اسحاق زی بھ نواحی 

ار را بھ اطراف مزار م بازھم بیش از ھشتصد خانو۱۸۸۵والیت بادغیس، درسال 
م چھارھزار خانوار را باالی مناطق چارایماق ھا در شمال غرب ۱۸۹۰و درسال  

بخشیدند."   آنھا  بھ  را  مظلوم  مردم  آبی  ھای  زمین  و  جابجا  بادغیس)  و  (ھرات 
)۷(                                                                                          

امیرمذکوراین جفا و بیدادگری بی مانند را تنھا درحق مردم زحمتکش ھزاره انجام 
نداد، بلکھ درحق مردمان شمال کشورمانند قندوز، بغالن، مزار، میمنھ و ھرات و  
اش  بیرحمانھ  و  خونین  ھای  لشکرکشی  با  وی  داشت.  نیزروا  غیره  و  پروان 

ر" ھا بنا نمود، چشمان ھزارھا  ازسرھای مظلومان اقوام و مناطق مختلف " کلھ منا
ازحدقھ بیرون آورد ودست و پا برید و  کابل"    سیرو چارک  "وزن  با  تن دیگر را  

غارت و تاراج نمود و با کوچاندن و تبعید کردن ھای متواتر، زمین ھای زراعتی  
مصادره و بھ پشتونھای  را    )باشنده ی این سرزمین(ھا  ه  و خانھ و ملکیت ھای ھزار

امارتشدوفاداربخو و  ترَ   ش  و  و  تقسیم  اعمال  چنین  دادن  انجام  با  یعنی  کرد.  کھ 
تنش ھا و نفرت ھا پس از پدرکالنش (امیردوست محمد خان)،  ظالمانھ، درحقیقت،  

   درتاریخ کشورگسترش داد.            و حق تلفی ھای قومی و محلی و تباری را 
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امان هللا خان اعلیحضرت  سلطنت این نکتھ را نیزبایستی یادآورشوم کھ در دوران 
اما بایدگفت کھ منظور و ماھیت    .بھ نشررسید" نظامنامۀ  ناقلین"  چیزی بنام  ھم  

وقتی  مثالً    متن این نظامنامھ، متفاوت ازاھداف رژیم ھای قبلی و بعدی درکشوربود. 
ن مسلما  یقبایلی از پشتونھای  شمال ھند و طبعاْ تعداد زیاد  انمسلمان  از  ھزارھا تن

علیھ    ھندی ھااعتراضی  ، براساس مھاجرت  امان هللا خاندرسال ھای اول پادشاھی  
آنھا را کھ تعداد شان بھ ھزارھا    مجبور بود   سرازیرشدند، شاه    بھ افغانستان   نگلیسھاا

                                        .تن بالغ میشد، بھ نقاط مختلف کشورجابجا نماید

بُریده   اینک  بیشترروشن گردد،  ھای عزیز  خواننده  نزد  این موضوع  آنکھ  برای 
دوره "بازنگری  ازکتاب  نقل    ھایی  دراینجا  را  انگلیس"  ھای  توطئھ  و  امانی  ی 

                          میکنیم:                                                               

)  ۱۹۲۰می۲۲(  ھجری۱۲۹۹" جریده ی اتحاد مشرقی در شماره ی اول جوزای  
بتاریخ   مھاجرین  ی  دستھ  اولین  کھ  داد  ثورتحت    ۲۶اطالع  سید  ماه  رھبری 

بتاریخ   ماه ثور تحت رھبری شیخ عبدالحق ساحل  ۲۸سکندرشاه و دومین دستھ، 
جوزای  ۱۲باشنده ی  ملتان ازپشاور بھ جالل آباد رسیدند. ھمین جریده  درشمالھ ی  

با    ۱۲۹۹ جالل  ۱۹۲۰جون  ۲مطابق  بھ  مھاجرین  کاروان  رسیدن شش  آباد    از 
  ۷مولوی شھاب الدین بھ تاریخ    اطالع داده نوشت کھ این مھاجرین تحت رھبری

جریده ) بھ جالل آباد رسیده و دو روز بعد بطرف کابل حرکت کردند...می۲۷جوزا(
کمیتھ ی ھجرت   ھمچنان تحت عنوان "بیست و پنجھزارمھاجرازسند" ادامھ میدھد کھ

سند بعدازاجالس بھ سکرترسیاسی حکومت بمبئی تلگرام داده است کھ بنابر مداخلھ 
درامور مذھبی ما و خالفت، آنھا تصمیم گرفتھ اند بھ افغانستان مھاجرت   ی انگلیسھا

اند بھ کابل بروند... بھ ھمین ترتیب شماره ی   کنند وبیست و پنج ھزار نفرآماده 
و  ۱۹۲۰آگست۵(۴۶ پانزدھم  چھاردھم،  کاروانھای  رسیدن  از  مشرقی  اتحاد   (

نفرآنھا بھ اثرگرمای شدید در راه جالل شانزدھم مھاجرین اطالع داده نوشت کھ  ده  
                                                          )  ۸آباد و کابل فوت نمودند..." (

بازدرھمین کتاب میخوانیم: " دولت امانی برای تنظیم امورمھاجرین ھندی، نظامنامھ  
بتار کھ  نظامنامھ  درین  نمود.  ترتیب  را  {ناقلین}  مھاجرین  سرطان   ۱۸یخ  ی 
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پشتو  ۱۹۲۳جوالی۱۰(۱۳۰۲ و  دری  ھای  لسان  بھ  جلد  پنجصد  و  دریکھزار   (
قبول   شرایط  است،  گردیده  طبع  نیز  وزرا  مجلس  تحریرات  دایره  ی  درمطبعھ 

ب گی  رسیده  وظایف  و  مسئولیتھا  اسکان  مھاجرین،  و صورت  مھاجرین  امور  ھ 
است. گردیده  ذکر  محدومھاجرین  امکانات  با  امانی  دولت  برای  ..  داشت  کھ  دی 

ھای   زمین  آنھا  ی  عایلھ  افراد  تعداد  مطابق  بودند،  دھقان  کھ  مھاجرین  اکثریت 
زراعتی دولتی را کھ برای معیشت یکسالھ کفایت کند یا بصورت مجانی و یا بھ  
اقساط طویل پانزده و بیست سالھ داد. این دھاقین برعالوه ی فی جریب شش سیرآرد  

یر آرد دریافت نموده زمین ھایشان تا سھ سال از تادیھ و برای کودکان ماھانھ سھ س 
ی مالیھ معاف بود.دولت ھمچنان برای خرید گاو قلبھ و تھیھ ی سامان آالت آنھا،  
چھل روپیھ نقد و چھل سیر گندم و چھل سیر جو و جواری و برای اعمار و آبادی  

                   )                   ۹جای سکونت شان چوب پوشش را تھیھ کرد..." (

بھ  نھ  خان،  امان هللا  دوران  ناقلین"  ی  "نظامنامھ  کھ  میگردد  استنباط  چنین  پس 
تعصبات   بھ  زدن  دامن  و  قومی  ھای  تنش  بھ  منظورایجاد  بلکھ  تباری،  و  زبانی 

مسلم دستجمعی  ازمھاجرت  ناشی  مشکالت  تباران منظورحل  پشتون  کھ  ھند  انان 
دیورند" را نیزشامل میشد، طبع و تدوین گردید. مناطق قبایلی آنسوی خط تحمیلی "    

خان  هللا  امان  شخص  مؤثق،  اسناد  و  تاریخ  شھادت  نظربھ  ھمچنان 
ھرگزطرفداروجود افتراق قومی و زبانی و مذھبی درکشورنبود، بلکھ ھمیشھ طی 
سخنرانی ھایش درجمع ھموطنان ما، ازضرورت اتحاد و ھمزیستی و ھمدلی اقوام 

آورد.                                                برزبان می وطوایف مختلف سخن   

دراینجا بعنوان مشت نمونھ ی خروار، مطلبی را ازصفحھ فیسبوک یکی ازھموطنان  
م ازسویدن و بھ نقل ازمؤرخ خارجی  ۲۰۱۸بنام "سولمس" کھ بتاریخ دھم اپریل  

زمین ھای ساکنان " بھ نشررسانیده است، درمورد غصب  ۶۱–  ۱۹۷۶۱-بنام " تاپر
مورد  اقوام  بھ  آن  تقسیم  کشورو  تا    شمال  میکنیم  درج  خان  امیرعبدالرحمن  نظر 

پی درافغانستان  قومی  تنش  ھای  ریشھ  عزیزبھ  ی  این    بَرد.  خواننده  مؤلف  البتھ 
                          اثرنتوانست بھ اصل منبع دسترسی پیدا نماید.                    
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.باتقسیم اسکان کتلھ بزرگ افغانھا درشمال، عبدالرحمن خان بھ سرعت اقدام نمود و " ..
اکتوبر   منطق ۱۸۸۵درپایان  جبری،  یا  در"    ھ ی ھزارخانوارداوطلبانھ  نموده  ترک  را  خود 

سرزمین ھای شاھی" اقامت نمودند کھ از سوی اسحاق خان برای آنھا نگھ داشتھ شده بود. 
ار خانوار از ده افغانان کابل و پنجھزارغلزی، ازجملھ دو ھزارتن سھ ھز  ،درجملھ این ناقلین

واجد خدمت سربازی، شامل بودند. آنھایی کھ داوطلبانھ رفتند، پنج تا ده روپیھ مصارف راه  
و ھمچنان دو پوند آرد روزانھ، کراچی رایگان و یک قاطر برای ھرھفت تن مھاجر داده شد. 

ی درجھ اول، ابزاردولتی و واگذاری مالیھ دولت برای افزون براین، مشوق دولتی زمین آب
بھ دست آمده برایشان داده شد. "افغانھای قوی" بھ میمنھ فرستاده شدند، اما ناقلین    تحاصال

با تراکم بیشتر در بادغیس، بلخ و سرپل،    .افغان درسراسرتورکستان افغانی پراگنده بودند
م پیدا  زراعتی  ھای  زمین  بھترین  کھ  ھایی  کھ ۱۸۸۵یشد...درنومبرجا  نموده  ثبت  میتلند 

را   افغانی"  تورکستان  بھ  کابل  اطراف  مناطق  از  مردم  مھاجرت  دوامدار  "جریان  چگونھ 
مشاھده نموده است. بدبختانھ ما رقم درستی را درباره تعداد افغانھایی کھ در منطقھ بین  

کمی قبل    ۱۸۸۸ان  اسکان یافتند، دردست نداریم، اما یک گزارش درتابست  م۱۸۸۸تا  ۱۸۸۵
از شورش اسحاق خان ادعا نمود کھ تعداد افراد جبراً تبعید شده چھارده ھزارتن بود. بھ این  

باید  حداقل بیست ھزار خانوار(یکصد ھزارتن) را عالوه باید نمود کھ از اعالن امیربھره    ،رقم
تعداد   ۱۸۸۸ان  مند گردیده بھ شمال کوچ نمودند تا زند گی نوی را آغازنمایند. لذا تا خز

ھزار و ۲۶بھ بیش از    ۱۸۸۵در  ۳۵۰۰خانواده ھای افغان ساکن در تورکستان افغانی از  
ھزار افزایش یافت...افغانی سازی بادغیس مانند تورکستان بھ آسانی پیش نرفت.   ۴۰احتماالً  

ه  عمدتاً ازسبب دو دلی پشتونھا برای مھاجرت، فقدان دانش آنھا در باره آب و ھوا و سؤادار
با وجود اعالن عمومی مشوق سخاوتمندانھ    ۱۸۸۶و بی کفایتی مقامات حکومتی بود. دربھار

اق آرا مخالف ھرگونھ   فاز سوی امیر، درانی ھا گورنرقندھار را اطالع دادند کھ آنھا بھ ات 
نمودند.  بیان  آنرا  دیپلوماسی  لھجھ  با  درلفافھ  آنھا  اگرچھ  اند،  درمرغاب  دایمی  جابجایی  
امیرپادشاه آنھا بود ھرگاه بھ آنھا برای رفتن امرنماید، نباید با امراو مخالفت نمایند، اما آنھا  

.. وقتی امیر از این خبر آگاه ساختھ شد او خوشحال  ن ھمراھی خانواده خواھند رفت.وبد
امرنمود کھ بعد ازان بارکزایی ھای قندھار  آنھا جھت اطاعت،  نبود و برای وادار نمودن 

ھ ھمھ زمین ھای خود را بپردازند کھ تا آنوقت معاف بودند. درماه اپریل فرمان داده شد مالی
ھزار قلبھ زمین در قندھار باید بھ سوی مرغاب حرکت نماید...ظرف   ۱۲کھ یک خانوار از ھر  

یکماه یا بیشتر، چندین ھزار اسحاق زی ازپشت رود ھمراه با یک ھزار تا دو ھزار غلزی،  
و نورزی از پشت رود بھ سوی مرغاب درحال حرکت بودند. {بھ نقل از  چند صد اچکزی  

} تاجو خان ازسوی امیر مسوول عمومی ناقلین تعیین گردید، ۷  -۲۱۶،  ۱۸۸۸سی ای ییت  
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مقر خود را در باال مرغاب ساخت، گرچھ قومانده ی نظامی بھ دست غوث الدین خان باقی 
میساختند درسراسر منطقھ پخش شدند و    زی ھا کھ قسمت بیشتر ناقلین را  ماند. اسحاق

تراکم اصلی شان درقادس و منطقھ ی فیروز کوھی ھا بود کھ زمانی از سوی فتح هللا بیگ  
                                                                    )  ۱۰(  خان اداره میگردید..."

اجراقرارداده نشدند، بلکھ  این سیاست ھای خانھ خرابکن امیربھ تنھایی بھ منصھ ی  
ارو تاراج اھالی جنوب شرق کشور(نورستان) حتا سلسلھ ی حملھ و خشم و کشت

نیزداستان ھایی تکان دھنده یی دارد. مؤلف " استبداد امیرعبدالرحمن خان ...." بھ  
... {قشون حشری امیر} مراسم جستجو و تکاپو را نقل از" سراج التواریخ" مینویسد: "  

بھ پای بُرده بھ خود مکشوف داشت کھ جمعی از کفارکھ قتلھ ی آن پیاده ی    کماھو حقھ
ھ ی کوھی درغاری پناھیده اند. بھ سرعت درآنجا شتافتھ بیست و دو تن  نظامی بودند، بر قل

کافر را یافتھ و کشتھ وھشت نفر مردو زن را زنده دستگیر واسیر کرده نزد محمد علی خان  
اقعات مسطوره، ورا گسیل کابل کرد و ازدیگرسوی دراثنای    حاکم لقمان فرستاده او ھمھ 

ه نفرمرد و زن و پسر و دخترکفارکانتوز کھ از راه فرار درموضع  ازجملھ ی یکصد و نوزد
دیرشده پناه گزین ذلت و غربت گردیده بودند، خان مندراول دونفراز زنان شوھردار و دو  

شھویھ ی خود کرھاً و اجباراً درخانھ ی خویش  ھش قوه ی  اوخو  نفر دختر با کره را بھ پسند
درآورده متصرف شد وھمچنین یکتن زن شوھردار را خان دیرتصاحب کرد و شوھران و 
منسوبان آن زنان و دختران ھرچند درخواستھ فریاد کردند، سودی ندیده ازسؤرفتار مردم 

                       )  ۱۱." (آنجا بھ ستوه آمده و روی بھ سوی وطن اصلی خود نھادند

عالوه  امیرمذکور،  ی  قومگرایانھ  سیاست  گواراین  نا  و  منفی  ھای  ازپیامد  یکی 
، قشری از سران و  رادامن زد  حس بی اعتمادی میان اقوام افغانستان  آنکھ  از

درمیان اقوام    (غیربارکزایی)رھبران  مرتجع، مزدبگیر وقومگرای معاملھ گر
تر اوزبیک،  ھزاره،  تاجیک،  نورستانیوطوایف  قزلباش،  ...  کمن،  را    . 

و امیرتشویق  ازسوی  قوم  سران  چون  آورد.  تا    نیزبمیان  میگردیدند  تتمیع 
درموقع ضرورت وسرکوب اھالی یک محل یا منطقھ، نیروی جنگی الزم را  

ساختھ   دھند   آماده  قرار  امیر   نان  البتھ  کھ    درخدمت  و  نام  وسیلھ،  بدین 
   میگردید.                  بیشتر تضمین ازسوی حاکم مستبدآنھا  اختیاراتو
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ھستند بعضی ازھموطنان ما کھ ادعامیکنند " امیرعبدالرحمن خان ملت افغانستان 
را بھ وحدت رسانید " و یا میگویند " امیرتوانست افغانستان را بھ شکل امروزی 
 آن نگھدارد"  و "..."                                                                       

درقرن نوزدھم غانستان دریکی از نشریھ ھای انترنتی نوشت : "  یکی ازنویسنده گان اف 
ا قدرت ھای قبیلھ یی جنگید و خواست کھ حکومت  عبدالرحمان خان با رویکرد قوم گرایی، ب

مرکزی را بر بنیاد سلطھ ی قومی خودش بنا کند. تبعیض قومی ازآن زمان بھ طور عریان  
غاز استبداد و محرومیت اقوام غیر پشتون  وارد سیاست و نظام اداری افغانستان شد وسرآ

                                                                                         افغانستان شد. "

نسبی   رونق  موجب  کھ  داد  انجام  درافغانستان  را  امیرکارھایی  بلی،  میگوییم  ما 
ک و  الطوایفی  ملوک  تضعیف  امنیت،  مین  تأ  و  تجارت،  مالھا  ی  مداخلھ  اھش 

نبوده بھ    بنیادی    و  دایمی   اقدامات،  روحانیون دراموردولتی گردید. اما ھیچکدام آن
افغانستامقصد   دانش    ن،آبادانی  بینوایی  جانکاه   پیشرفت علم و  وازالھ ی فقر و 

امی بلکھ درھمھ ی تالشھای  داده نشد،  انجام  این سرزمین  تأمین  اھالی  ر درجھت 
خ  سیاسی  منافع  منافع  از  حراست  و  حفاظت  باالخره  و  اش  قبیلھ  و  قوم  ودش، 

 استعمارانگلیس درکشورصورت گرفت.                                                 

پس، اگرامروز بیماری تعصبات (قومی، سمتی و زبانی) درافغانستان دیده و شنیده  
ا دارد،  وجود  تفاوتی  بی  و  بیدانشی  و  اگرکوردلی  ما  میشود،  ھموطنان  گرخون 

فرو می    ی شرق و غرب و شمال و جنوب کشور دربسترزمین زراعتی و علفچرھا
   پوست نھ تنھا بھ قتل میرسد، بلکھ  ریزد وحتا گھگاھی ھموطن توسط ھموطن

میشود، ھمان تخم ھای گندیده و متعفن تعصبات قومی و زبانیست کھ ازسال  کشیده 
توسط امیرعبدالرحمن خان کاشتھ شد و ھنوز ھم درھربرھھ ی    م۱۹۰۱تا    ۱۸۸۰

آورده و ازمردم دردمند افغانستان قربانی می گیرند.     زمانی از زیر خاک سر بر    

 

 



 

40 
 

 بررسی تنش ھای قومی در افغانستان 

 

 

 

 

 

 
 امیرعبدالرحمن خان  

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

 بررسی تنش ھای قومی در افغانستان 

 

 

 منابع فصل دوم  
                         بھ قلم امیرعبدالرحمن خان ۲۴صفحھ ی   –تاج التواریخ )۱(

چاپ امریکا     -تألیف میرمحمد صدیق فرھنگ  -افغانستان درپنج قرن اخیر) ۲(  

  CENTRE Lev Gumilev- Afghanistan )   نشریھ ی انترنتی ۳(   

   تٴلیف ک.  -استبداد امیرعبدالرحمن خان واثرات منفی آن برجامعھ ی افغانستان) ۴(
ی  پیکارپامیر، کانادا    ۷۰صفحھ  افغانستان چاپ  از"  نقل  بھ 

                                                   درمسیرتاریخ"                             

صاحب  ۵( داکتر  ازآقای   یی  درمقالھ  جدی  )   ماه  ی  منتشره  نظرمرادی  

                                                   "خورشیدی وبسایت "خراسان زمین۱۳۹۰

چاپ کانادا بھ نقل ازجلد   ۱۵۰- ۱۴۹استبداد امیرعبدالرحمن خان، صفحھ ی ) ۶(

                                                        ۷۲۴دوم سراج التواریخ ، صفحھ 

) کتاب                                                                                   ۷(  
، بھ قلم غالم محمد محمدی بھ نقل ازسعید  ۱۶۷تا    ۱۶۵افغان نیستیم" صفحات   

                                                    چاپ کابل   -سعیدی زاده و جاناتن لی
                                                                                           

کتاب "بازنگری دوره ی امانی و توطئھ ھای انگلیس" بھ قلم دکترعبدالرحمن )۸(
                                              پشاور چاپ ۲۲۷و  ۲۲۶زمانی، صفحات 

) ھمان منبع                                                                            ۹(  
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م ازسویدن و بھ نقل  ۲۰۱۸صفحھ ی فیسبوک "سولمس" کھ بتاریخ دھم اپریل  )۱۰(

                                             ۶۱    – ۱۹۷۶۱-ازمؤرخ خارجی بنام " تاپر

    ۱۶۱) استبداد امیرعبدالرحمن خان ... چاپ کانادا، صفحھ ی ۱۱(
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چھارمفصل   
 

 گسترش نفرت قومی توسط  محمد نادرشاه 
 و برادران او

 
شخص دیگری کھ بمجرد بقدرت رسیدن درافغانستان، یک قوم و یک سمت و منطقھ 
را برسایراقوام و طوایف کشور ترجیح داد و نفرت قومی و زبانی را تعمیق بخشید،  
سردارمحمد نادرشاه، فرزند سردارمحمد یوسف خان و نواسھ ی سرداریحیی خان  

ود.                             و نبیره ی سردارسلطان محمد خان طالیی بارکزایی ب  

محمد نادرشاه و برادرانش (عبدالعزیز، محمدھاشم،  بصورت مقدمھ باید گفت کھ  
برتانوی متولد شده و درھمانجا تحت    ) درھندو محمد علی  شاه محمود، شاه ولی
میالدی  ۱۹۰۱. وی دراوایل سال  ندقرارگرفت  وسیستم انگلیسی  پرورش خاص نظام
واده، بھ اجازه ی امیرعبدالرحمن خان از تبعید ھندوستان بھ کابل  با سایراعضای خان

خواھر ازدواج  با  و  سراج   (محبوبھ)  زیبایشبرگشت  خان  هللا  امیرحبیب  با 
   نمود.                                                الملت...راه ترقی دردولت را طی

نھ تنھا راه رسیدن بھ مقام ھای بلند دولتی برای شخص محمد نادرشاه گشوده گشت،  
ترتیب   بھ  نیزدردربارامیر،  وی  برادران  و  کاکا  پدر،  نفوذ  و  ترقی  بلکھ 
 زیرمیسرگردید:                                                                            
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سردارمحم و  خان  آصف  شاه، سردارمحمد  خاص  مصاحبان  بحیث  خان  دیوسف 
سردارسلیمان خان شاغاسی نظامی، سردارفتح محمد خان زکریا بحیث امین العسس  
یا کوتوال، سردار محمد عزیزخان شاغاسی امورخارجھ، سردارمحمد نادر بحیث 

ح  ھای  اردلی  مشر  بحیث سر ضغند  خان  ھاشم  سردارمحمد  شاھی،  گارد  یا  ور 
ولیخان خان    سرویس، سردارشاه  شاه  احمد  اسپور، سردار  صفی  آبحیث سرخان 

 بحیث سرمنبراسپور و سردار شاه محمود خان بحیث سرجماعھ ی پروانھ ھا.         

فعالتر، زرنگ ترو حیلھ گرتربود   گفتھ شده کھ محمد نادرشاه درجمع برادران خویش
ھندوستا انگلیسی  کالج  در  نظامی  آموزش  و  جوانی  دوران  ازھمان  ن  واحتماالً 

 نظرمقام ھای انگلیسی را بخود جلب نموده بود.                                          

وی دردوران زعامت ده سالھ ی اعلیحضرت امان هللا خان نیزنردبان ترقی را پیمود  
وزارت جنگ رسید. اما محمد نادرازیکسودلش ھمیشھ  سپھ ساالری  و  تا کرسی  و 

گرپذیرش شرایط نظام  دموکراسی دوران امان هللا  با انگلیسھا بود و از سوی دی
خان واصالحات و ترقی کشوربرایش قابل قبول نبود. بنابرآن، پیوستھ درصدد بھانھ  

فیرانگلیس درکابل و  جویی ھا و تخریب برنامھ ھای ترقیخواھانھ ی شاه بوده با س
         داشت.      سایرعناصر و شخصیت ھای مخالف امان هللا خان ارتباط مخفی

آنگاه کھ سلطنت امان هللا خان سقوط نمود و حبیب هللا کلکانی جایش را گرفت، 
کشور باید " ازچنگ دزدان"  نادربھ بھانھ ی اینکھ درافغانستان اغتشاش روی داده و  

، با برادران خویش (ھاشم خان و شاه ولیخان) ازفرانسھ نجات داده شود  و" سقویان"  
ضد    جنگتماس و تبانی با مقام ھای انگلیسی، جبھھ ی    بھ ھند برگشتھ و ازآنجا با

نا   و  ھا  متواتروتحمل شکست  ازتالشھای  بعد  داد و  تشکیل  کلکانی را  حبیب هللا 
امیدی ھای زیاد، باالخره خود ش را بکابل رسانیده سلطنت حبیب هللا کلکانی را 

          نمود.       وپادشاھی خودش را درمحوطھ ی ارگ شاھی اعالن دادهسقوط 

محمد نادرکھ متأسفانھ با انبوھی ازعقده ی درونی و احساس انتقامکشی ازفرزندان 
و  ببند  بگیرو  بھ  دست  بسیارزود  بود،  برگشتھ  افغانستان  مردم  دوست  آزادی 
کشتارشخصیت ھای نزدیک بھ امان هللا خان، جوانان مبارز و مترقی و دشمنان  
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مندانھ و خونین شاه جدید طبعاً بدون واکنش  استعمارانگلیس یازید. این اقدامات عقده  
ھمین ستیزه جویی متقابلھ و تند خویی  انگیخت.  ستیزه جویی متقابلھ را بر  هباقی نماند

وبیرحمی حاکم جدید، موجب مرگ و نابودی ھزاران انسان بیگناه کشور اعم ازپیرو  
ازاسیران دست  جوان و زن و مرد وکودک گردید وزندان ھای متعدد رژیم مملو  

                                                               .  نش شدنددرامحمد نادرشاه و برا

حال، اگرقرارباشد مبارزات ومخالفتھای افراد و گروه ھای مختلف افغانستان علیھ  
  زیان افغانستان و بھ   پادشاھی محمد نادرخان و قساوتھای بی نظیراورا کھ ھمھ بھ

نافع استعمارانگلیس تمام شد، کناربگذاریم کھ اوراق تاریخ مملکت عزیزما سود م
د، تنھا اقدامات و سیاستھای قوم محورو تنش زای رژیم محمد نادرشاه  نشاھد آن میباش

اریم:      میدوبرادرانش درافغانستان را کھ مقصود این اثر را تشکیل میدھد، بیان   

ازمدت مختصری کھ ازاعالن پادشاھی اش    گفتھ بودیم کھ حبیب هللا کلکانی، پس 
ھ ھای اداری و سیاسی گردید و ازآنجاییکھ راجع بھ صسپری شده بود، دچارمخم

محمد نادرشاه و تجارب کاری اونظرمساعد داشت، ھیأتی را با یکمقدارپول گزاف  
نزد او بھ فرانسھ فرستاد وطی پیامی ازوی تقاضای برگشت بھ افغانستان و ھمکاری  

دردولتمداری را بعمل آورد. البتھ این زمانی بود کھ نادرخان با دوبرادرش مشترک  
(ھاشم خان و شاه ولیخان) ازفرانسھ بھ سوی ھندوستان رھسپارشده بودند. بازوقتی  

اقدامات   بھ  دست  کابل  منظوراشغال  بھ  کلکانی   جنگینادرخان  هللا  حبیب  زد، 
و  باردیگر رسمی  پول  ھای  شاهپیام  توسط  خان    و صمیمانھ  وی محمود  عنوانی 

بجای   تا  نمود  خواھش  و  ی  فرستاد  وھمکاروی  ادامھ  بیاید  بکابل  جنگ، 
نایب  دراموردولتمداری شود. حتا برادردیگرنادرخان (شاه محمودخان) را بحیث 

ولی چون  .  فی مابین او و نادرخانالحکومھ ی مشرقی مقررنمود تا واسطھ یی شود  
دن بھ تاج و تخت افغانستان جزم نموده وحمایت محمد نادرشاه کھ عزم را برای رسی

ھای مالی و نظامی انگلیسھا را حاصل کرده بود، نھ آنکھ بھ تقاضاھای مکررحبیب 
هللا خان وقعی نگذاشت، بلکھ درمیان ساکنان قبایل جنوب کشور، تبلیغات تعصباتی  

  عاقبت، بابھ راه انداخت تاآنکھ  بعنوان "رھبرتاجیکھا" (!)و نفرت انگیزی علیھ او
                 نایل آمد.  اشغال کابل و رسیدن بھ ارگ شاھی، بھ آرزوی دیرینھ اش
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دراینجا دو موضوع مھم قابل یاد دھانی است: ساده گی و صداقت جانب حبیب هللا  
یارانش و  وبرادرانش   ازیکطرف  کلکانی  نادرخان  محمد  جانب  غداری  و   وجفا 

بدین معنا کھ حبیب هللا پس از یک مقاومت سخت وپُرتلفات ناشی   ازسوی دیگر.
ازبمباران ارگ شاھی توسط توپخانھ ی جنگجویان قبایلی، بھ سوی شمال کابل عقب  

کند.   نشست  اتخاذ  جنگی  گی  آماده  مختصر،و  تا  روز  چند  درجریان   ھمینکھ    لی 
با یک  بازاربھ شمول حضرات شوربھ ریاست شاه محمود خان  ھیأتی را    نادرخان  

ی  آن  برای حبیب هللا فرستاد تا بکابل  درحاشیھ  جلد قرآن  ودرج سوگند وپیمان   
ھد بود و عالوتاً  برگردد. عالوه نموده بود کھ  جان خودش و رفقایش مصوون خوا

   آورد.    برای خودش و رفقایش بدست ھرمقام و موقفی را کھ خواستھ باشد، میتواند  

رسم وپیمان  سوگند  این  "  متن  بود:  قرار  ازاین  نادرخان  ی  ی  کریمھ  ی  بقرارآیھ 
اند، بنابر مکاتیب  (انمالمؤمنون اخوه) کھ م سلمانان برادرھم بوده و درحقوق بالمساوات 

گذشتھ، من تذکارداده بودم کھ باید برای انتخاب شاه آینده ی کشور لویھ جرگھ صورت گیرد، 
را وادارنمودند کھ این وظیفھ ی خطیر را  لیکن سران اقوام و قبایل و روحانیون و دیگران م

، مرا بحیث  متقبل شوم. نظر بھ شرایط حساس ناگزیر این درخواست را اجابت نمودم. بنابرآن 
برادربزرگ قبول نموده باھم ھمکار شویم تا با اتحاد کامل بھ تشکیل یک حکومت دارای 

رام شد، من نظر بھ وعده قاعده ی وسیع را اساس گذاریم. بازھم تذکار میدھم ھرگاه کشورآ
ی قبلی ھر مقامی را کھ برای خود و دوستان تان انتخاب مینمایید، قابل قبول من است. نظر  

م  ربھ شراط حساس کابل، نمیتوانم درین جلسھ اشتراک نمایم. لذا برادرم را با این ھیأت محت
قرآن ھای مجید قسم گفتارمن باشند. بنابرآن من نادرشاه بھ این    ننزد شما فرستادم تا تضمی

تانرا با کمال مصوونیت  بکابل دعوت نموده و  اینکھ شما و اعضای حکومت  یاد میکنم 
درحکومت وحدت ملی اشتراک داده و در پیمان خود صادق میباشم. اینک درشش جلد قرآن  
پاک درحاشیھ ی آن امضا و مھرنمودم و برای تضمین گفتارخود این ھیأت  کھ بعنوان شاھد 

                               )۱( ر و قول من است، نزدشما فرستادم فقط. محمد نادرشاه "برگفتا

با رسیدن این ھیأت بھ جبل السراج و مرورسوگند نامھ ی محمد نادرشاه، حبیب هللا  
کلکانی و یاران نزدیکش با اعتقاد بھ لوح قرآن واطمینان بھ سوگند و پیمان نادرخان 
با اعضای ھیأت یکجا بوسیلھ ی موتررھسپارکابل گردیدند. اما نادرخان برخالف 

پس  قرآن، حبیب هللا و ھفده تن از یارانش را    سوگند و پیمان و دستخط بھ حاشیھ ی
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بدست تفنگداران قبایلی سپرد تا دربیرون  از چند روز حبس درزندان ارگ شاھی،  
محوطھ ی ارگ شاھی تیرباران شان کنند. بھ ھمین اساس بود کھ محمد نادرخان  

                                              نزد ملت افغانستان بنام (غدار) شھرت یافت.

این تنھا نبود. نادرخان بھ قتل ناجوانمردانھ ی حبیب هللا خان و یارانش اکتفا نکرد،  
نش ھای  ریشھ ی تبلکھ با بیباکی تمام بھ عصبیت قومی وزبانی درکشور افزود و  

                                                  قومی و تعصبات نژادی را تقویت نمود.    

میرنجم الدین انصاری نیز ازقول برادرششم نادرخان (محمد گل مومند) زنده یاد  
من باید بھ مجرد سقوط سقوی  مطلبی دارد کھ خانم بھا آنرا چنین نقل میکند: " ...  

درکابل و غلبھ ی سمت جنوبی، امر میدادم کھ چنداول کابل را سوختھ مردم آنرا تار و مار  
را نکردم و حال پشیمانم و خود را مالمت میکنم و بر  و مال ایشان تاراج شود، اما این کار 

   )                                                                         ۲( " ریش خود تف میکنم

باید گفت کھ محمد گل مومند ھمان کسی بودکھ درجریان جنگ آزادیخواھی سال 
، میدان  درتبانی با جانب انگلیسمیالدی مردم افغانستان،  جبھھ ی خیبر را  ۱۹۱۹

نفرکشتھ  رھا نمود و فرار را برقرارترجیح داد. وی با آنکھ  صد  با چھار  جنگ را
درضدیت و خیانت علیھ نھضت دوران امانی شھره ی آفاق بود، ازسوی نادرخان 

فتراق قومی و بحیث "برادرششم" پذیرفتھ شد و درکشتارھا و ویرانگریھا و ایجاد ا
غانستان نقش بزرگی ایفا نمود.                                                 زبانی دراف  

برتری خواه تا توانست علیھ    تبار  این فاشیست مشھورنھ تنھا بمثابھ ی یک پشتون 
قوم اوزبیک، ھزاره، تاجیک، تورکمن، ایماق، قرغیز، نورستانی، بلوچ، پشھ یی  

مان کارگرفت، بلکھ عنصرخطرناکی بود و غیره ازتھدید و تحقیر و سرکوب بی ا
کھ برای نخستین باراظھارداشت کھ ھزاره ھا ازایران، تاجیکھا از تاجیکستان و 

؛ آنچھ کھ گروه متحجر، بیدانش، برتری خواه وقبیلھ  اوزبیکھا ازاوزبیکستان ھستند
            گرای  طالبان نشخوارنموده و مینمایند.                                       

، تالش زیادی بخرچ  صالحیت ھای اجرایی بیشتر داشتویا دردوران سالھایی کھ او  
یکھا،  بداد تا صرفاً  زبان پشتو درمکاتب مربوط بھ فارسی زبانان (تاجیکھا، اوز
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ترکمن ھا، قزلباشھا و ...) تدریس گردد. عالوتاً ھمین عنصرمتعصب قومگرای  
آنگاه کھ حاکم مناطق شمال کشورتعیین شد، آثارو اسمای  قبیلھ پرور، تا توانست  

تاریخی وفرھنگی اھالی مناطق مذکور را ازاصل زبان و قدامت تاریخی آنھا مجزا  
م خودش میخواست زبان اھالی سراسر  عنموده بھ زبان پشتومسما نمود. وی بھ ز 

قومی  تک  و  نیزیکدست  را  حاکمھ  قدرت  و  پشتوساختھ  را  افغانستان 
                                                                                        بسازد.

  ...  " مینگارد:  فرھنگ  میرمحمد صدیق  یاد  او  زنده  بھ  راجع  قبالً  کھ  محمدگل خان 
صحبت کردیم، درین وقت علمبردار تفوق پشتونھا و تعمیم زبان پشتو بود. عمدتاً ازصحبت  

فارسی خود داری میکرد و درایام ریاست تنظیمیھ ی خود درسمت شمال، ده ھا  بھ زبان  
ا از قبایل جنوبی، مشرقی و قندھار و حتی از سرحد ماورای  ھزارخانواده ی پشتو زبان ر

خط دیورند بھ منطقھ ی تحت تسلط خود کوچ داده دراراضی حاصلخیز آنجا کھ یک قسمت  
و ترکمن و تاجیک اخذ میکرد، جاگزین  میساخت و  آنرا بھ زور و جبر ازمالکین اوزبیک  

ند مالکیت زمین ھای مذکور را در بدل وجھ ناچیز بھ ایشان میسپرد.این  کار را درتحت  س
قانونی یااصولنامھ ای اجرا میکرد کھ بنام " ناقلین" یاد میشد و ھدف آن دادن زمین بھ 

تطبیق میشد و مردمان بی زمین  مردمان بی  زمین بود، اما درعمل تنھا بھ سود پشتونھا  
 " بردند.  نمی  بھره  ازآن  اصالً  غیره  و  تاجیک  و  نورستانی  ھزاره،  چون    سایرملتھا 

)۳                                                                                          (  

خان مومند    درکتاب "ماھمھ افغان نیستیم " راجع بھ بیدادگری تعصباتی محمد گل
  " مومند میخوانیم:  گل  محمد  ی  تنظیمیھ  ریاست  یعنی  نادری،  خاندان  استبداد  دردوران 

د شصت و دو ھزار خانوارناقلین یا غاصبین پشتون باالی  (مشھوربھ بابای فاشیزم)، حدو
زمین ھای تاجیکھا، ھزاره ھا و ترکتباران درشمال کشور( تخارستان تا میمنھ) جابجا کرده 

                          )  ۴(  ای دوازده سال دیگر از دادن مالیات معاف کرده شدند. " شده و بر

  " بین  بازھم درھمین صفحھ چنین میخوانیم:  نادرخان و خاندانش،  دردوران حکومت 
ھای  ۱۹۶۰-۱۹۳۰سالھای   ملیت  و  ترکتباران   ، نشین  تاجیک  دھکده ھای  از  بسیاری  م 

ن، سمنگان، نھرین،  برغا  آباد، بغالن، مزارشریف، ش  کوچک دیگردرتخارستان، قندوز، خان
شده بیش از  پشتونھای ناقل (غاصب) داده    بھ  خواجھ ی عار، امام صاحب، تاشقرغان و ...

ھزاران خانواده ی پشتون، شینواری، منگل، جاجی ، احمد زایی ...جابحا کرده شدند و بسیار  
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وحشیانھ بھ مال و امالک مردمان بومی دست درازی میکردند. چون ارباب قریھ تا ولسوالی،  
والی و اراکین ھمھ پشتون بودند، کسی عرایض آنھا را نمی شنید، حتی نام ده ھا دھکده،  

ھر و منطقھ، جبری از زبان فارسی و زبان ھای محلی بھ پشتو تبدیل گردید... متأسفانھ  ش
ند : جابجایی پشتونھای بی زمین و  این جنایات، روی چند ھدف فاشیستی صورت گرفت مان

و   پشتون  مناطق غیر  پشتون سازی  نظام،  رأس  فاشیست ھای  حاکمیت  استحکام  کوچی، 
                                                             ) ۵(  سلطھ ی اقتصادی پشتون ھا ..."

نادرخان درقبال دیگرمسایل، سیاست تبعیض  درکتاب " یغمای دوم منگلی" میخوانیم: " 
را پیش گرفت، ھم دراغتشاشات داخلی کاپیسا، پروان، کوھدامن، قطغن و بلخ قصداً پشتو  

کشتار و تاراج دارایی ھای این مردم واداشت  و   زبانان را برضد دری زبانان سوق داد، بھ
ھم چنان برخالف اغتشاش پکتیا، دری زبانان، ھزاره ھا و غیره را برضد پشتو زبانان سوق  

)                                                                                                ۶نمود." (  

، نھ تنھا با اعمال تعصب آمیز و سرکوبگرانھ ی خویش  محمدنادرشاه و برادران او
تبارشمالی، عصیبت و اختالف قومی و تباری میان    علیھ اھالی زحمتکش و تاجیک

(پشتون وتاجیک) را دامن زد، بلکھ با سرکوب و کشتاربیرحمانھ ی اقوام اوزبیک  
رمملکت  و ترکمن درشمال افغانستان نیزتخم تعصب و بی اعتمادی تباری و زبانی د

خورشیدی، عالوه ازقوای منظم  ۱۳۰۹چنانکھ شاه محمودخان درسال    را افشاندند. 
دولتی، دستھ ھای مسلح مرکب ازگروه ھای حشری شامل اقوام وزیری، جدرانی،  
ازخاک   یارانش  و  بیگ"  "ابراھیم  راندن  نام  تحت  ظاھراً  را  غیره  و  مسعودی 

                                        افغانستان، بھ سوی شمال کشورسوق نمود.         

  " مینویسد:  یاد غباردراین مورد  و  زنده  را مرکزگرفت  آباد  شاه محمودخان شھرخان 
یکدستگاه شدید نظامی و مطلق العنان برپاساخت. این دستگاه، تمام والیت بزرگ قطغن را 

حمود خان کھ ازقوس  ... شاه مبحیث دشمن تلقی کرد و عمالً وحشت بی سابقھ یی ایجاد نمود
اقامت داشت، بحیث برادرشاه و سپھ ساالر  ۱۳۱۰تا اسد    ۱۳۰۹ خورشیدی درین والیت 

با سلطنت   کھ  کرد  برپا  دستگاھی  چنان  افغانستان،  فرقی  اردوی مسلح  افغانستان  مرکزی 
نداشت. این دستگاه، بدون محاکمھ و محکمھ یی، زندانھای جدید االحداث خان آباد را از 

مردم با گناه و بی گناه والیت بھ شمول زنان و مردان ماالمال نمود، شکنجھ خانھ  صدھا نفر
ی پُرازچوب و تازیانھ و قین و فانھ دایر گردیده کشتارھا و اعدام ھای دستھ جمعی بعمل 

)                  ۷( آمد، تمام مصارف حشری و سپاه و دربار، باالی مردم حوالھ گردید ..."  
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عالوه ازاعمال سیاست ویرانگرانھ  و سرکوب نظامی اھالی دلیرشمالی تحت نام 
"اشرارشمالی" یا " دزدان سقوی" و امثالھم، توسط محمد نادرخان و برادران وی،  
آنچھ بمثابھ ی نفرت پراگنی و تبلیغات ضد قومی ازسوی آنھا انجام داده شد، باعث  

ھای قومی و سمتی و زبانی درجامعھ ی افغانستان عمیقترو    گردید تا بیماری تنش 
   گردد.                   شده تخم خصومت قومی سمتی بیشترآبیاریزپیش  اگسترده تر

سال   اسد  ماه  ی  ازشماره  نقل  بھ  درمسیرتاریخ"  درجلددوم"افغانستان 
اصالح" ۱۳۰۹  " ی  روزنامھ  شمالی   خورشیدی  وادی  اھالی  سرکوب  بھ   راجع 

میخوانیم: "...تعداد لشکرحشری  ازمردمان احمدزایی، کروخیل، جاجی، منگل، طوطی خیل،  
ن غیرازقوای منظم  آوزیری، وردک، میدان و تگاو بربیست و پنجھزار تفنگداربالغ میشد و  

                                                                                     دولتی بود."

براساس ھمان لزوم دید شاه  درکتاب " اسبتداد سردارمحمد ھاشم خان..." میخوانیم: "  
{نادرشاه}  و برادران او بودکھ  حبیب هللا کلکانی و ھمکارانش را درحالی اعدام کردند کھ  

با باشفاعت قرآن قبایل   را  دعوت بھ صلح  آنھا را آرزومندی  اما دلیل اعدام  پذیرفتھ بود. 
م داشتند. با این طریق، با دادن دلخوشی بھ مردم یک بخش ازکشور، بخش جنوب کشوراعال

   )                                   ۸(ده گی فرو بردند..."ردیگر را  دربی اطمینانی، بی اعتمادی و آز

بایدافزود کھ شدت عمل انتقامی وضد تاجیکان شمالی توسط دستگاه حاکمھ ی محمد 
الوه ازکشتارگسترده ی اھالی، غارت اموال وآتش زدن بھ  نادرشاه بحدی بود کھ ع

آنجا، حتا برای پشتونھای تفنگدار قبایلی اجازه داده شد تعداد زیادی  منازل اھالی  
 اززنان و دوشیزه گان آن سامان را بعنوان "غنیمت جنگی" باخود ببرند.           

طوریکھ شماره " ...  ) کتاب "ازعیاری تا امارت" چنین میخوانیم: ۴۶۱درصفحھ ی (
شمسی منتشر میساخت، محمد گلخان {مومند}    ۱۳۰۹ھای جریده ی دولتی اصالح مورخ  

گان و مغلوب شده گان فراری را آتش میزد، بلکھ دھات معمور    نھ تنھا خانھ ھای قیام کننده
را نیز محترق میساخت. چنانچھ چھارقریھ ی کلکان را آتش زد و قلعھ ھا را بھ گلولھ ی  

بست...عمراخان درمقاتلھ ی کوه خواجھ سیاران چھاریکار کشتھ شد، ملک سلطان    توپ
خان ُدرنامھ یی، مرده ی مقتول را درخاک دفن نمود. سلطان محمد بھ این گناه کھ محمد  

مرده ی یک نفرباغی حکومت را دفن کرده بود، تحت تعقیب و خانھ ی او آتش زده شد و 
کشیدند و بھ حضور رییس    ری و دیگران را نیز از قبمرده ی عمراخان، مھردلخان کلکان
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تنظیمیھ آوردند. بُریدن سرھای کشتھ شده ھای باغی وفرستادن بھ دربار کابل (مثل عھد  
ای بنی امیھ) ازھمین وقت مروج و معمول گردید... محمد گلخان مھمند مقرر نمود کھ  لفخ

فرار کرده گان مردم شمالی، فی نفر  برای کشنده گان ویا دستگیر کننده گان ھرفردی از  
                                                              )۹یکھزار افغانی جایزه داده شود..."(

" درخانھ یی کھ تالشی میشد، اسلحھ و  مؤلف کتاب "ازعیاری تا امارت" می افزاید:  
درپستان شان میشد و آنگاه   پول بدست نمی آمد، زنان خانواده تھدید بھ فرو بردن سوزن

شمسی (طبق اطالع شماره   ۱۳۰۹تعرض بھ ناموس شان میگردید. با این روش، تا زمستان  
مورخ دلو روزنامھ ی دولتی اصالح). محمد گل خان ازمردم کاپیسا و پروان سھ ھزار   ۵۸

و سھ صد و ھفتاد و ھشت تفنگ و یکصد و ھفتاد تفنگچھ وسی ونھ ھزار و سھ صد و  
د و چھار دانھ طال و یکصد و چھل و نھ ھزار و دوصد و شش سکھ ی نقره بیرون  ھشتا

                                                                  ) ۱۰( کشید و بھ کابل تقدیم کرد..."

محمد گل خان مھمند (طبق خبرشماره ی سابق الذکراصالح)، یکصد و پنجاه نفر را دراین  "  
ھ حکم شخص خود اعدام نمود شش صد و ھفده نفر را رنجیر پیچ بھ کابل فرستاد والیت ب 

..برطبق  کھ ھمھ سر بھ نیست شدند و سھ ھزار و ششصد نفر را محکوم بھ اعمال شاقھ نمود.
قسمتی ازشھرچھاریکار را کھ مرکز اداری و تجارتی والیت   ،اطالع ھمین شماره ی اصالح

ز کوھدامن را تماماً مخترق  رک{پروان} بود، حریق و خراب ساخت و ھمچنین سرای خواجھ م
وویران نمود... درھرقسمتی ازوالیت، چند چند خانھ دار پاکتیایی را جبراً اسکان و بھترین  

   )۱۱" (را بین این دو والیت ممتنع سازد..."    اراضی مردم را بھ ایشان اعطا نمود تا آشتی

ھمچنان نادرخان و برادران وی، درمناطق قطغن نیز دربرابرقوم اوزبیک و ترکمن  
از سیاست تبعیض و اقدامات نظامی خونین استفاده نمودند. این سیاست و اقدامات  

وی نظامی کھ ظاھراً تحت شعار سرکوب "باسمچی ھا" یا مخالفان مسلح دولت شور
بسیارشدید،   شد،  داده  انجام  آمودریا  اطراف  در  بیگ  ابراھیم  رھبری  بھ  دیروز 
 ظالمانھ و بیباکانھ بود.                                                                     

نادرخان  رژیم  خونین  و  خصمانھ  ازاقدامات  بخشی  بود  خواھد  بمورد  حال 
ضیح نماییم تا بھ اسباب وعوامل اصلی ایجاد تنش  دربرابراھالی قطغن زمین را تو

 ھای قومی و مذھبی درافغانستان دسترسی بیشتریابیم:                                   
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تاریخ   ھای  ازنھفتھ  چند  "برگی  بنام  خویش  کتاب  طی  چرخی  صدیق  خالد  آقای 
فی را ازمیان یدرافغانستان"، گوشھ یی ازچشمدید ھای زنده یاد محمد ابراھیم خان عف

... موقعی کھ یادداشتھای او تحت عنوان "مختصرکی خاطرات" چنین مینویسد: "  
اتحاد {بغالن} بودم، درمواضع مختلف مرا بھ حضور رییس  متصدی و مسئول جریده ی 

وسم زمستان بود. چون بھ اتاق رییس تنظیمیھ {سردارشاه  ھای تنظیمیھ احضار میکردند. م
داخل شدم، اینکھ خورد    محمود خان}  تا  یافتم. مدتی سپری شد  رازیرصندلی نشستھ  وی 

ضابطی وارد شده و بھ گوش رییس تنظیمیھ  چیزی گفت، او{شاه محمود خان} با صدای  
بلند گفت: " ھان چرا نھ، بیار!" ، خورد ضابط ازاتاق خارج شد، لحظھ یی چند پس آمد و  

نگاه ذریعھ ی چند نفرحمال، دوجوال  دو گلیم با خود آورد بھ اتاق فرش کرد. پس رفت و آ
را دیدیم، فکرکردیم درداخل آن خربوزه است کھ برای   را با خود آورد. ما چون ظاھرجوالھا

رییس صاحب تحفھ آورده اند. بھ اشاره ی رییس صاحب جوالھا را خالی کردند، ھمھ ی آنھا  
د دیدن ھمھ ی آن کلھ ھای  کلھ ھای انسانی بود کھ از بدن جدا شده بودند. حقیقتاً وحشتزا بو

انسان وعجیب تر اینکھ  بعضی را کھ دقت کردم، ھمھ کوسھ و دھن ھای شان باز مانده، 
نداشتند دندان  {سردارشاه   ولی  صاحب  رییس  میدانید  ومعمربودند.  پیر  واکثراشخاص 

محمودخان} چھ گفت؟ جناب فرمود: " روزی خواھد رسید کھ این کلھ ھا را در دیگ جوشانده  
بی خرد و متعصب، سکندرنامھ    شوربایش را بخورانیم." ، ملتفت شدم کھ این نره غولو  

 ی نظامی را خوانده و رفتاری را کھ وی با زنگیان درپیش گرفتھ بود، میخواھد تقلید کند." 
)۱۲  (                                                                                           

) "  ۸۰و  ۷۹درصفحات  کھ:  است  آمده  درمسیرتاریخ  افغانستان  دوم  جلد  شاه  ) 
شمول زنان و طفالن  محمودخان {برادرمحمد نادرشاه}، یکھزار خانوار تورکی زبان را بھ  

و پیران محبوس و پیاده درزیرجلو یک قطعھ سواران محافظ و قوۀ حشری جدرانی  ازخان 
آباد بکابل گسیل نمود و امر نمود کھ ھرروز دومنزل طی نمایند. چون ھوا گرم وفاصلھ ی  

لیل در روز اول سفر، فقط توانستند کھ یک منزل  منزلگاه تا ده میل بود، محبوسین پیر وع
بپیمایند. افسرمحافظ ازمنزل نخستین (شوراب) شبانھ توسط سواری بھ شاه محمود خان  
راپورداد کھ محبوسین نمیتوانند پای پیاده روزی از یک منزل بیشتر بروند. شاه محمودخان  
 امرفرستاد کھ طی کردن دو منزل در روز حتمیست و اگرمحبوسی ازپای بماند، کشتھ شود..."

وقتیکھ خورشیدی نگاشتھ میشود: "  ۱۳۱۰) مورخ ثور۷۲وبازبھ نقل ازشماره ی (
درقصر سلطنتی   را  آنھا  نادرشاه شخصاً  برگشتند،  بکابل  آباد  حشری ھای جدرانی  ازخان 

تشویق شده باشند، بھ  دلکشا پذیرفت وبرای آنکھ حشری ھا درآینده بھ انجام چنین عملیاتی  
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تداوی بخشید،  برای عایلھ ی کشتھ شدگان   امر  و  نقدی  انعام  از مجروحین جنگ  ھریک 
اعطا  سوقاتی  و  سفرخرچ  پول  دیگران  نمود  وبرای  مقرر  مستمری  معاش  حشری 

                                                                                       کرد..."

ی   "    ۷۵درصفحھ  است:  غبارآمده  یاد  زنده  قول  از  کتاب  محمودخان ھمین  شاه 
برادرنادرشاه تمام فعالیتھای تخریبی خودش را درین والیت {قطغن} بدست قوای حشری 

کتیا و بنام (افغان و غیرافغان) انجام داد و این خطرناکترین ھستھ ی  پشتو زبانان والیت  پ
نفاق و تجزیھ ی ملت بود کھ درصفحات شمال کشور بدست او کاشتھ شد و بعد ھا بدست 

                                                                    خان مومند آبیاری شد. "محمد گل 

پس این سیاست تبعیضی و قومگرایانھ ی دولت نادرشاه، اقوام اوزبیک و ترکمن 
ساکن والیت قطغن را نیزداغدارنموده خصومت قومی میان شمال و جنوب کشور 

                                                             را بوجود آورد.                 

بھ سلسلھ ی اعمال ھمین سیاست ھای  فاشیستی و زورگویانھ ی دولت خاندانی  
قوم   تعصباتی و  ازکارنامھ ھای  یی  تکاندھنده  داستان ھای  بود کھ  نادرشاه  محمد 

هللا یکی ازرؤسای انھ ی  محمدگل خان مومند، اخترمحمد خان (پدرداکترنجیب  پرست
عبدالغفورخان جمھورافغانستان)،   اسدیھ،  ی  مدرسھ  سرمدرس  صافی  عبیدهللا 

ازناقلین سرپُل، حکیم بای ازناقلین بوینھ قره، عبدالجبارخان حکمران شبرغان، داد  
محمدخان حکمران بلخ، ضیاخان، موالنا حبیب هللا معلم جبری کورس پشتو و غیره  

ب مردمان بی گناه از ملیت ھای با فرھنگ تاجیک،  عناصرمتعصب قبایلی درسرکو
اوزبیک، ھزاره و ترکمن و قتل و کشتارآنھا، بھ بند و زنجیرکشیدن روشنفکران 

                                           )۱۳" (درصفحات شمال کشور ثبت تاریخ است.  

یاد غبارچنین میخوانیم:    ازقول زنده  خانواده ی  "    درکتاب "یغمای دوم منگلی" 
ردند، کاراین خاندان یکسره  نادرشاه میدانست کھ ملت افغانستان اگرضد دولت نادری متحد گ

وتمام میشود. برای جلوگیری ازاتحاد ملت، قضایای اختالف زبان، مذھب، نژاد و منطقھ را  
                                                           )۱۴پیش کشیدند و شعلھ ورساختند ..." (

امارت محمد  درھمین کتاب بھ نقل از کتاب " تاریخ تشیع درافغانستان" میخوانیم : "    

 



 

54 
 

 بررسی تنش ھای قومی در افغانستان 

 

زایی ھا درافغانستان بھ معنی واقعی کلمھ یک فاجعھ بود، فاجعھ ای کھ ھرگز قابل جبران  
نیست و ملت را سالھا بلکھ قرنھا از قافلھ تمدن عقب نگاه داشت و آثار زیانبار حکومت  
شان تا کنون باقی است و سالھا باقی خواھد ماند...  جاه طلبی تا سرحد افراط، سرسپردگی  
ً   استعمار انگلیس، تقسیم  کشوربعنوان تیول بین افراد  بی قید و شرط درمقابل اجنبی خصوصا
قبیلھ، سپردن مناصب دولتی و شغل ھای پُردرآمد بھ اقوام خویش، قوم پرستی  تا سرحد 
افراط، توطئھ علیھ اقوام دیگر، شعلھ ورزساختن نزاع ھای مذھبی و نژادی و لسانی درمیان 
ملت، دشمنی با علم و دانش، ضدیت با پیشرفت و تمدن، تخریب و ویرانگری، ضدیت با  
مردان الیق و کاردان و دلسوز، عدم اعتماد بھ ملت، ظلم و ستم وحشتناک کھ نظیرآن کمتر  
 در تاریخ دیده شده، از ویژگیھای حکومت این سلسلھ بحساب می آید..." (۱۵)               
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قدرت  محمد نادرشاه و برادرانش دراوج  

 
یشد مدال شجاعت کھ ازطرف نادرخان برای قاتالن اھالی شمالی اعطا م  

 

 

 



 

56 
 

 بررسی تنش ھای قومی در افغانستان 

 

 

 

 

  چھارممنابع فصل 
شنبھ  )۱( ی  منتشره   ، حنفی  عثمان  محمد  فیسبوک  ی  سال    ۱۴صفحھ  فبروری 

                                                                                                         م۲۰۱۹
) ھمان مقالھ  ۲(  
چاپ    - ۲۰۰صفحھ ی  –کتاب خاطرات میرمحمد صدیق فرھنگ  )۵( 

     تھران.
چاپ  ۱۶۷  -۱۶۵صفحھ    -کتاب "ما ھمھ افغان نیستیم" بھ قلم غالم محمد محمدی)۴(

 کابل                                                                                         

) ھمان منبع                                                                              ۵(  

چاپ کابل                                 –) ۵۳صفحھ ی ( –یغمان دوم منگلی" ")۶(  
پیکارپامیر، صفحھ ی    )۷( تألیف ک.  چاپ   ۲۵۰استبداد سردارمحمدھاشم خان، 

 کانادا                                                                                       

                                                           ، ۱۱۶صفحھ ی  - ) ھمان اثر۸(
تألیف عبدالشکورحکم، چاپ پشاور،   -۴۶۱صفحھ ی    –ازعیاری تا امارت    )۹(

                                                                               م۲۰۰۲سال 

                                                                   ۴۶۰  صفحھ ی    –ھمان کتاب    )۱۰(

ھمان کتاب و ھمان صفحھ                                                             )۱۱(  
 ۲۵۵و    ۲۵۴استبداد سردارمحمد ھاشم خان، تألیف ک. پیکارپامیر،صفحات  )۲۱( 

                                   بھ نقل ازکتاب " برگی چند از نھفتھ ھای تاریخ در افغانستان"
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                           م ۲۰۱۵   بھا منتشره ی وبسایت " ففتا" سال  ) مقالھ ی ثربا  ۱۳(
چاپ کابل  -۶۱صفحھ ی  -بھ قلم لطیف کریمی –کتاب "یغمای دوم منگلی"  )۱۴(  

۷۳صفحھ ی  -) ھمان اثر۱۵(  
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پنجم فصل   

 

 استفاده ازتعصب قومی و زبانی
افغانستانتحت حاکمیت حزب دموکراتیک خلق   

 

دھھ ی چھل "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" کھ توسط تعدادی از" روشنفکران"  
بنیانگذاری شد،  میالدی)  ۱۹۶۵خورشیدی ( بھ رھبری نورمحمد تره کی درکابل 

...) بود.  درمراحل نخست، مشتمل برافراد و اعضای مختلط (پشتون و تاجیک و  
زبانی یا بنام "خلقی"    –ھ دو بخش قومی  ، دیری نپایید کھ این تشکیالت سیاسی ب اما

ھبری نورمحمد تره کی، کادرھا و  و "پرچمی"  منقسم گردید. بخش نخست بھ ر
انتشار   بنام " خلقی ھا" افراد پشتون تباررا تشکیل دادند کھ با  جریده ی " خلق" 

مسما شدند و بخش دیگر آن تحت رھبری ببرک کارمل با نشرجریده ی " پرچم"  
   گذاشتند.                       رھا و اعضای تاجیک نژاد حزب را بھ نمایش عمدتاً کاد

ھرچند رھبران حزب، این دودستھ گی را ناشی ازاختالفات ایدئولوژیک و انحرافات 
یھ ی اصلی این اختالف را شخصی درسطح رھبری وانمود میکردند و اما، درونما

  تشکیل میداد. چنانکھ   باریتھژمونی طلبی رھبران و تعصبات زبانی و  درواقع،  
کھ حزب مذکوردر اثرکودتای نظامی   باز شد  بیشتر   زمانی    چرگین،زخم ِ  این   سرِ 

خورشیدی) علیھ رژیم جمھوری سردارمحمد داوود خان،  ۱۳۵۷(ھفتم ماه ثورسال  
.                                                                      قدرت حاکمھ را غصب نمود  
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یکدیگر،ھنوزدیری ازحاکمیت حزب سپری نشده بود کھ راندن و دریدن آشکارای    
روی ملحوظات قومی و درقدم نخست با انگیزه ی انحصار قدرت حاکمھ و سپس  

اوج   بھ  و   خود رسید  زبانی  دستگیری  بھ  منجر  حتا  و  و  اعضای کشتار  شکنجھ 
                                              گردید.   "پرچم"  بوسیلھ ی جناح " خلق"  

ھرچند رژیم کودتای ثور درقانون اساسی  و اوراق رسمی، بجای اختالفات قومی 
گفت و قسماً حقوق اقوام، مذاھب و  میازاختالفات طبقاتی سخن و نژادی و مذھبی، 

رسمیت   بھ  را  مختلف  طوایف  حزب می فرھنگھای  کادرھای  اما  و  شناخت 
مذکوردرعمل متأسفانھ بھ اصل خویش  بمثابھ ی میراث داران تنشھای درازمدت  

                                  زبانی برگشتند.                                                      –قومی  

نفرت انگیزی متقابلھ و تعصبات زبانی و نژادی دردرون حزب، علی رغم آنکھ  
تالشھای   "تبلیغاتی  ظاھراً  اعضا،  جویی  آشتی"  غرض  بودن    میان  جمع 

برابری و برادری میان ملیت ھای مختلف افغانستان تأمین  "  و  دولتی  برمحورقدرت
بھ مرحلھ ی انتاگونیستی (آشتی  قدم بھ قدم  صورت میگرفت، لیکن اختالفات آنھا " 

رسید.  حز  متعاقباْ   چنانکھ  ناپذیری)  اندرون  خونین  در  نزاع  و ب  آمد    بھ بوجود 
سپس،   منجرگردید.  سیاسی  ھای  نجیب هللارسوایی  کھ  کرس   احمدزی  آنگاه  ی  بھ 

و جمھوری  بود،  درموقف  ریاست  زده  تکیھ  حزب  مرکزی  کمیتھ  بازھم  منشی 
 دیگری برمحور  فرکسیونھایو  ازجناح " خلق"    "شھنوازتنی" فراکسیونی برمحور

کادرھای جناح " پرچم"  "مزدک"و"کاویانی"    ،"محمودبریالی" برادرببرک کارمل
پشتون تبار حزب بود،    کادرھای  ازجملھ ی. گروه شھنوازتنی با آنکھ  ندایجاد گردید 

میخواستند با متھم کردن نجیب  ،  بھ منظوریکدست سازی قدرت توسط "خلقی" ھا
دراین زمینھ، نقش تفرقھ   هللا بھ شوونیسم قومی وزبانی، او را ازقدرت کناربزنند.
انگاشت.                      افگنانھ ی مقام ھای حکومت پاکستان را نمیتوان نادیده   

واعضای   رھبران  نزد  کھ  یی  وانتقامجویانھ  طلبانھ  قدرت  ھای  ازانگیزه  عالوه 
ند گانھ ی حزب وجود داشت، آنھا درعین حال، ھمان تھ  متشکلھ ی فرکسیونھای چ 

ینیسم قومی و تعصبات زبانی ومحلی دوران گذشتھ را نیزبمثابھ ی  مانده ھای شوو
با خود حمل میکردند.   تباری  بودند ازبوتھ ی میراث  نتوانستھ  آنھا ھنوزھم    یعنی 
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یابعباره   تنگ گرایشات قومی و زبانی بھ پھنای فرا قومی و فرا زبانی انتقال نمایند.
ئوری علمی و انقالبی  ارکسیسم و یا تی دیگر، آنھاھنوزنتوانستھ بودند آنچھ را بنام م

دند، ھضم نمایند.                                                     روی کاغذ خوانده بو   

درکتاب "یغمای دوم منگلی" بھ نقل از کتاب " افغانستان درپنج سال نخست اشغال  
  " است:  آمده  حکوشوروی"  برکابل  خلق  فرکسیون  کھ  ماھی  بیست  مت  درجریان 

ھفده کردند ایشان  شد،  نامیده  وحشت)  (حاکمیت  بعداً  کھ  دادند  انجام  را  آنچھ  ...ایشان 
ی فرکسیون  ھزارافرادمورد شک {را} بحیث مخالفین بھ شمول بیش از پنجصد تن از اعضا

       )                                                                         ۱(  پرچم را اعدام کردند. "

انشعابی   یافت کھ گروه  آنجا عمق و گسترش  تا  باالخره  این جدال درون حزبی 
 ، م)۱۹۹۲(درآستانھ ی فروپاشی قدرت حاکمھ  خلقیھا تحت رھبری " شھنواز تنی"

ھردو بھ دشمن خارجی (استخبارات  بھ حزب پشتونیستی گلبدین حکمتیارپیوست و
م" بھ درون" شورای نظار" بھ  انشعابیون "پرچ    نظامی پاکستان) متکی گردیدند.

مسعود شاه  احمد  تبار(  رھبری  دوستم"   )تاجیک  "عبدالرشید  جنرال    وتشکیالت 
تبار( نام    )اوزبیک  ھمچنان کادرھا و اعضای   و   اسالمی"  –"جنبش ملی  تحت 

انتقامکشی   متعلق بھ قوم ھزاره بھ درون "حزب وحدت اسالمی" خزیده و برای 
، تاآنجا قراردادندھرباستانی کابل را میدان جنگ مسلحانھ ی خونین   ازیکدیگر، ش

و خمپاره   ان تفنگ بدست  رکھ شھرکابل، بگونھ ی بی پیشینھ یی بھ زون ھا وجزای
کردند.                             کردند ھرآنچھ و  قومی و زبانی مبدل گردیدان انداز  

ازکادرھای نظامی جناح پرجم درکتابش تحت عنوان "اردو   جنرال عظیمی یکی 
جنرال رفیع بھ وساطت پکتین    ۱۳۷۱ثور  ۳...درھمان آوان تاریخ وسیاست" مینویسد: "  

گربا نامبرده مالقات کرد و  وشاید ھم از اثر ارتباط قبلی اش با حکمتیار ارتباط گرفت، درلو
طھ بین   با وسایط مخابره ی حکمتیار بکابل برگشت و قوماندان ادریس ازحزب اسالمی واس

نادرخواھرزاده ی خود را بحیث رفیع و حکمتیارتعیین شد.   .. جنرال محمد رفیُع دگروال 
قوماندان لوای گارد تعیین و تدابیر نفوذ دادن حکمتیار را بھ داخل شھر(ارگ) گرفتھ بود. 

کتیُن منوکی منگُل اسدهللا پیام درجملھ ی کسانی بودند کھ میخواستند توازن  \وطنجاُر رفیُع  
                                                                           "نظامی را بھ نفع خویش تغاییر دھند...
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) جریده ی کاروان  ۱۰۱) یغمای دوم منگلی بھ نقل از شماره ی (۱۹۷درصفحھ ی (
  " آمده است:  امریکا چنین  کشانیدن ھمھ ی مردم زیرنفوس زبانی یک طایقھ و چاپ 

دامنگیروطن نساخت و دامنھ ی تبعیض   ترجیح دادنش بردیگران، چھ بدبختی ھایی نبود کھ
ن خلقی و سیاه دالن طالبی میخواستند تا جیکان  گرایی آن تا جایی پیش رفت کھ رژیم غوال

                          و فارسی زبانان افغانستان را بھ تاجیکستان و ایرا ن فراربدھند."      

درین جا نقش نجیب بحیث کادرپشتون  ..."در کتاب "گفتمان بحران افغانستان" میخوانیم:  
نھ تنھا با دید وابستگی وی بھ فرکسیون پرچم  تبار،  جلوه ای خاصی داشت. خلقی ھا بھ وی  

                 )۲"(نگاه میکردند، بلکھ او را درمجموع بھ خیانت تباری ھم متھم میساختند.

قھقرایی   سیر  مذکورچنان  حزب  وصفوف  رھبران  درمیان  کھ    پیمودوضعیت 
ایدئولوژی وادعا ھای مثالً   بھ  لباس  شعار"دیگرموضوع مربوط   "نان و خانھ و 

برای مردم افغانستان وسایرشعارھای حزبی و   وھمچنان صلح و دموکراسی و... 
بار نفرت  ھای  وبرخورد  نمود  فروکش  کامالً  آنھا  ھای    تبلیغاتی  موضعگیری  و 

 ً و عمالً صورت گرفت و باالخره    تعصباتی (قومی و زبانی)  شان علیھ یکدیگر، علنا
میان بخشھای مختلف درون حزبی گردید.              سازمنتج بھ مبارزات سرنوشت    

ھمچنین انشعابات درداخل حزب بھ خونریزی ھای بیشترانجامید و تخاصم بین دو جناح  "  
(ھریک جناح خلق و جناح پرچم) روبھ فزونی گذاشت. پس ازکودتا، رھبری جدید ج.د.خ  

وجود اعضای مھم جناح پرچم پاکسازی نمود. ز  ھ جناح خلق برآن مسلط بود، حزب را اک
نام سفیر بخارج   بھکم ازکم صد ھا تن آنھا را اعدام و عده ای را زندانی کرد و بعضی را  

                                                                                        )۳( تبعیدنمود." 

سال   دراوایل  کھ  شد  این  تعصباتی  کشمکشھای  این  نھایی  ی  م،  ۱۹۹۲نتیجھ 
پشتون کھ  رییس جمھورحزبی  آخرین  بود،    تبار  داکترنجیب هللا  احمدزی  وازقوم 

ا آنانی بھ دورش باقی ماندند کھ  رفقای تاجیک تباردرون حزب را ازدست داد و تنھ
بیشتراتکای قومی و زبانی داشتند تا حزبی و ایدئولوژیکی. نتیجھ ی نھایی ھم چنین  

تئوری    ،ھربخش حزب باساس گرایشات قومی و زبانیقرارتذکرات باال،  شد کھ  
بھ احزاب و تنظیم ھای    اندیشھ ھای حزبی شان را کنارگذاشتھ"انقالبی" و افکارو  

پیوستند.                                                     )اسالمی -جھادیارتجاعی (  
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سیاسی خود بھ   انھ یحزب دموکراتیک خلق اگر از یک سو با خط فکری انحصارطلب" ...  
 و خورد   زسوی دیگر روشنفکران حزبی با زدسرکوبی بی امان "دگراندیشان" قدعلم نمود، ا 

ھای  فراکسیونی ناشی از قومگرایی، بھ ریشھ ی نظام آرمانی مطرح شده در خط فکری  
                                                                             ) ۴شان تیشھ زدند."(

باید گفت کھ این یک رویداد ساده نبود. کادرھا و اعضای حزب دموکراتیک خلق  
و اندیشھ ھای    با افکارم،  ۱۹۹۲درپایان سقوط حاکمیت شان درسال  افغانستان کھ  

تعصباتی، سالح و مھمات جنگی و ھمچنان شناخت و تجربھ ی نظامی و دولتمداری  
  رده بودند، بازتاب خونین پناه بُ خویش  )  ھم تبار وھم زبان( بھ آغوش احزاب جھادی  

تنظیم   توسط تفنگداران "  شھرباستانی کابل  اشغال  پس از    خودش را  و وحشتناک
   گذاشت.                                 بھ نمایشھم تبارشان اسالمی"  –ھای جھادی 

با   خویش  گروھی  وابستگان  با  "پرچم"  گروه  کادرھای  از  زیادی  شمار  اگر  جنرال  "... 
عبدلرشید دوستم، فرمانده ی بزرگ چریک ھای قومی دوران حاکمیت "حزب دموکراتیک  

مقاومت پنجشیر در برابر اشغال نظامی توسط  خلق افغانستان" و احمد شاه مسعود، رھبر
  شوروی، ھمصدا و ھمرزم گردیدند، بھ ھمان نحو، نخبگان گروه "خلق" دستھ دستھ بھ 

ال  حزب اسالمی بھ رھبری حزب اسالمی  متعصب و پشتون گرای  دین حکمتیار" امیرگلب 
پیوستند و با او ھمکارشدند. درنتیجھ، خط قوم پناھی با وجود وابستگی بھ دو فکر متضاد  
" یافت.  ادامھ  و  شد  آراستھ  نو  پوشش  با  اما  گذشتھ  مانند  آن،  عام  مفھوم  بھ    سیاسی، 

)۵(                                                                                             

تبلورقومگرایی و تعصبات زبانی کادرھا و رھبران حزب مذکوروقتی آشکارترشد  
ثور و   ازجملھ ی " خلقی ھای سرخ" وھم عضوفعال کودتای  کھ " شھنوازتنی" 

اسالمیوزیردفا تبارحزب  رھبرپشتون  گلبدین  با  درتبانی  رژیم،  ی    ع  وشبکھ 
نظا (آی.اس.آی) استخبارات  پاکستان  ک   می  بھ  دست  تنھا  علیھ  نھ  نظامی  ودتای 

دکترنجیب هللا رھبرحزب ورییس جمھورکشوریازید، بلکھ متعاقب ناکامی کودتا، با 
بیست   آغوش شبکھ ی  تن  تقریباً  بھ  نظامی  ھای  توسط طیاره  ازجنراالن حزبی، 

استخبارات نظامی پاکستان، این تشکیل استعماری ضد منافع ملی مردم افغانستان  
                                                                                    پناه بُرد.  
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"خلقی  کھ  امین  هللا  حفیظ  نبود.  تنھا  ثور"  این  دلیرانقالب  قوماندان   " را  او  ھا   "
  میخواندند، درمدت کوتاه زعامت خویش نیزمتأسفانھ ازسیاست قومی و ضد ملی

خانی مناطق   عبدالرحمن  اھالی  وقتی  چنانکھ  کارگرفت.  رژیم  دربرابرمخالفان 
دربرابرظلم و زورگویی جنای "خلق" بھ پا خاستند، "امین" تعداد  ی افغانستان  مرکز

زاھالی پغمان را کھ زادگاھش بود، مسلح ساختھ غرض سرکوب ھزاره ھا زیادی ا
داشت.                                                               گسیل  والیت بامیان  بھ    

اجرا   منصھ ی  وی تعصب زبانی و قوم گرایی غیرمدنی را بگونھ ی آشکارا بھ
" ترون حزبی اش  پشتونھایرمرگ یکی ازبخاطگذاشت. مثالً، نام شھرجالل آباد را  

گذاشت،   " شھر"  را  جمھوریت  ی  شفاخانھ  و  شار"  "نواب  را  لشکرگاه  نام 
صدراعظم و یا نخست وزیر را " لمری    اکبرروغتون" اعالم نمود. وی ھمچنان

بھ خشن ترین و متعصب    ، قوای پولیس را بھ "سارندوی" مسما نمود و وزیر" خواند
نمود.                                                           ترین اعضای حزب تکیھ  

اکثریت اعضای باند امین، آدمھای قوم گرا و  درکتاب "رنجھای مقدس" میخوانیم : "  
امین  متعصب بودند. خود حفیظ هللا امین نیز درمسألھ زبان و قوم، موضع شئونیستی داشت.   

..افراد  تالش کرده بود شبکھ ی اداری کمونیستی را جایگزین ساختار قدرت قبیلھ ای سازد.
غیرپشتون با وجود اشتراک دراندیشھ وآرمان، ازمیان کتلھ ی بزرگ خلقی ھای پشتون بھ  

موضوعی چھ  درارتباط  کھ  نمانده  یادم  بودند.  شده  رانده  {یکی    حاشیھ  منصورھاشمی  با 
حفیظ هللا امین} صحبت میکردم. ازناسیونالیسم و فاشیسم سخن بھ میان   ازوزرای کابینھ ی

رفت. منصورھاشمی این اصطالحات را با بسیار آھستگی برزبان راند. وقتی من این واژه  
دیگرھا   کھ  "آھستھ  گفت  جدیت  با  و  گذاشت  رابرلبانش  انگشتش  کردم،  ترادا  بلند  را  ھا 

روی خو  ما  چی؟  کھ  بشنوند  گفتم  داد   نشوند"،  جواب  زنیم،  می  گپ  علمی  اصطالحات 
                                                                  )۶( "برداشت دیگران فرق میکند"

بزرگی  نقش  افغانستان،  ھوایی  قوای  ارکان  رییس  بحیث  عبدالقادرکھ  جنرال 
پ درسالھای  را  اش  سیاسی  خاطرات  نمود،  ایفا  ثور  کودتای  بھ  درپیروزی  سین 

رویزآرزو با وی مصاحبھ یی را انجام داد کھ متن آن مصاحبھ نشررسانید و داکترپ
سلجو مصلح  آقای  ازسوی  الزم،  ھای  تبصره  ی  قبا  درمجلھ  بخش  چند  طی  ی، 

رھنگی افغانھای شھر ھامبورگ بھ نشررسید. دربحش  "خوشھ"  نشریھ ی انجمن ف
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چنین  )  وزیردفاع رژیم کودتای ثور  بعداً (ھفتم  این مصاحبھ از قول جنرال عبدالقادر 
"   ھردو ( تره کی و حفیظ هللا امین) بھ ناسیونالیزم پشتو معتقد بودند.نگاشتھ میشود: "  

)۷ (                                                                                                     

مھم ترین ویژه گی تره کی بازبھ نقل ازمصاحبھ ی جنرال مذکورعالوه میشود کھ : "  
قوم گرایی او بود کھ من {جنرال عبدالقادر} مخالف آن بودم ودلیل عمده ی تحریکاتی کھ 

                                                                        )۸(  رمن ایجاد میشد، ھمین بود"د

وقتی جامعھ دربخش دیگری ازاین مصاحبھ، اززبان جنرال قادرچنین میخوانیم: "  
{ازطرف شورویھا} براساس دو گرایش "روشنفکرشھر" و " روشنفکرده" تعریف میشد  

تون بودن تره کی ھم تاکید میشد، شورویھا بیشتر تره کی را قبول داشتند  وبھ خصوص بر پش
                                                                                        ) ۹(  تا کارمل را..." 

 دریک مقالھ بھ قلم "ف. فایض"میخوانیم: " 

"روسھا باآنکھ درسال  ۱۹۶۵  در افغانستان بصورت غیر مستقیم اساس یک حزب کمونستی  
را گذاشت کھ بنام حزب دموکراتیک خلق افغانستان شھرت یافت، در سال  ۱۹۶۷  این حزب 
را بھ دو بخش تقسیم کرد. شاید درین تقسیم سلیقھ ھا ھم نقش داشتھ باشد ولی آنچنان کھ  
حوادث بعدی نشان داد دیدیم کھ تعصبات قومی در آن نقش بسزا داشت. پشتونھا تحت قیادت  
نور محمد تره کی در شاخۀ حزب و غیر پشتونھا تحت قیادت ببرک در شاخۀ پرچم تنظیم  
شدند و بعد ھا دیدیم کھ اختالف بین جناح نجیب و جناح ببرک ھم ریشھ در عصبیتھای قومی 
داشت و ببرک بخاطر سقوط نجیب توطیھ چید و باعث سقوط او شد کھ حتی نتوانست ھمراه  
 با بینن سیوان نمایندۀ ملل متحد از افغانستان فرار کند." (۱۰)                                    

دربین زنده یاد میرمحمد صدیق فرھنگ طی خاطرات خویش دراین مورد مینگارد:"  
خلقی ھا ھم کسی کھ بیشتر با خیبر رقابت داشت شخص حفیظ هللا امین بود کھ جا طلبی اش  

پذیرفت.ح نمی  حصری  و  و    د  مارکسیستی  خاصیت  دو  کردن  جمع  با  کھ  فکرمیکرد  او 
یستی در وجود خود بھترین شرایط را برای احراز مقام اول درسازمان و درکشور دارا پشتون

اینکھ درفرصت  یا  یا بھ مرگ طبیعی از بین میرود و  میباشد. تره کی پیرمردی است کھ 
مناسب با یک حرکت کوچک، بھ گرداب نیستی سرنگون میگردد.  ببرک حریف پرزوراست 
اما نقطھ ی ضعیف او اینست کھ پشتون نیست و اردوی  پشتون کھ کودتا توسط او صورت  
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بدھد..."   ترجیح  پشتون  برامین  را  تاجک  ببرک  حاضرنخواھد شد  ھیچگاه  گرفت،  خواھد 
)۱۱(  

سران " حزب دموکراتیک خلق افغانستان"  عالوه ازآنکھ میان خود شان اختالف  
دفاع    " ھای  ملیشھ  ایجاد  ی  بوسیلھ  را  بیماری  این  داشتند،  زبانی  و  قومی  ھای 
ازانقالب" یا " کندکھای قومی" بیشتر از پیش وسعت بخشیدند. مثالً، ملیشھ ھای  

بھ سرکرده  جوزجانی  یشھ ھای  مسلح بھ سرکرده گی "عصمت مسلم" درقندھار، مل
ملیشھ ی و شبرغان وده ھا گروه    درمزار، " گلم جمع "  گی "عبدالرشید دوستم"ُ

دیگر ثور"    رامسلح  ازانقالب  دفاع  ھای  کندک   " نام  مختلف تحت  نقاط  در 
کشوربوجود آوردند تا " قوم جنگی" و استخوان شکنی ھای داخلی را تقویت نمایند.  

ازسوی رژیم کودتای ثوربرای    ا امتیازات و اختیاراتی کھاین ملیشھ ھای مسلح، ب
بود  شده  عنایت  رژیم شان  مخالفین  یا  و  مجاھدین  باالی  ھجوم  حین  درمناطق   ، 

، نھ تنھا دست بھ کشتار بیباکانھ می زدند، بلکھ غارت اموال و دارایی جانب  مختلف
وزھای جنسی  مقابل را حق مسلم خویش میدانستند و حتا بسا مواقع ازارتکاب تجا

                                                                      نمیکردند.    نیز دریغ

 
نورمحمد تره کی                                                            ببرک کارمل                     
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 حفیظ هللا امین  

 

 داکترنجیب هللا 
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پنجم منابع فصل   
 

  چاپ  ۱۳۲صفحھ ی  -) کتاب "یغمای دوم منگلی" بھ قلم لطیف کریمی۱(  (１)
 کابل . 

کتاب " گفتمان بحران افغانستان" تألیف دکترمحمد موسی صمیمی، صفحھ ی )۲(
                                                             م۲۰۱۴سال  -،چاپ قندھار۱۳

ترجمھ ی فارسی پروژه ی داد خواھی افغانستان تحت عنوان "جنایات دیروز و  )  )۳(
م ۲۰۰۴سال  –دادخواھی امروز"    

          چاپ قندھار ۱۳) گفتمان بحران افغانستان، صفحھ ی ۴(

۴۴صفحھ  -ھمان اثر )۵(  

چاپ ھالند بھ قلم استاد    –)  ۸۱و  ۸۰(ات  صفح   –جلد دوم    –) رنجھای مقدس  ۶(
                                                                                         نسیم رھرو

،  مصاحبھ ی داکترپرویزآرزو با جنرال عبدالقادروزیردفاع رژیم کودتای ثور)  ۷(
 منتشره ی مجلھ ی " خوشھ " چاپ آلمان.                                               

) ھمان منبع  ۸(  

) ھمان منبع ۹(  

) مقالھ ی منتشرشده در نشریھ ی انترنتی " ویسا " بھ قلم ف. فایض ماه ۱۰(
م  ۲۰۱۷اکتوبر   

چاپ تھران ۴۸ُ۲صفحھ   ،) خاطرات میرمحمد صدیق فرھنگ۱۱(   
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ششم فصل   
 

 جنگھای قومی و زبانی  
 در 

 دوران حاکمیت مجاھدین
 

" و  احزاب  و    ھرچند  ایران  ھای  درقلمرو  عمدتاً  جھادی  ھای   "   پاکستان تنظیم 
تحت شعار" کلمھ هللا "، "دفاع    خورشیدی۱۳۵۷ثورومتعاقب پیروزی کودتای ھفتم  

و تحت نظر و " امت اسالمی"  مونیسم"ازارزشھای اسالمی"، " جھاد علیھ کفر و ک
ولی چنانکھ درعمل    اثر مقام ھای نظامی و استخباراتی اجانب عرض اندام نمودند،

ازرھگذرماھوی قومی وزبانی    ثابت گردید،  تعصبات  پیشینھ ی  درنظرداشت  وبا 
روی    ومذھبی،  طلبانھ،   قدرت  ازگرایشات  عالوه  مذکور،  تشکالت  بنای  سنگ 

، نھ بروفق مکانیسم و اصالت و زبانی گذاشتھ شدند، مذھبی  سمتی  ،ملحوظات قومی
منحیث    . کنونی ایجاب مینماید  جھان  تمدن    فرا قومی وفرا زبانی کھ    ھای مدرن

بُرد.                                              تنظیم" ھای آتی نام ، میتوان از"نمونھ  

عمدتاً متشکل ازافراد پارسی   حزب جمعیت اسالمی بھ رھبری برھان الدین ربانی *
                                                                           گوی تاجیک تبار

رھبری گلب الدین حکمتیار عمدتاً متشکل از افراد پشتون تبار       بھ  ی*حزب اسالم  
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حزب اسالمی افغانستان بھ رھبری مولوی یونس خالص متشکل ازپشتون تباران *  

افراد  از  متشکل  عمدتاً  سیاف  رسول  عبدالرب  رھبری  بھ  اسالمی  اتحاد  *حزب 
                                پشتون تبار                                                  

*حزب حرکت انقالب اسالمی بھ رھبری مولوی محمد نبی محمدی عمدتاً متشکل 
شتون تبار                                                                         ازافراد پ  

*محاذ ملی بھ رھبری پیر سید احمد گیالنی غالباً متشکل ازپشتون تباران قبایلی و 
زبانھای مختلف کشور                                             قسماً متعلق بھ اقوام و  

* جبھھ ی نجات ملی بھ رھبری صبغت هللا مجددی غالباً متشکل ازپشتون تباران و  
ام و زبانھای مختلف کشور                       بعضاً افراد و عناصرمربوط بھ اقو  

می کھ درخاک ایران و تحت  اسال  –جھادی    سازمانھای  بخش دیگری ازاحزاب و  
آمدند بوجود  مقام ھای جمھوری اسالمی  ازنظرقومی و ھم ،  نظارت وھدایت  ھم 

   ازینقرار:            مذھبی، متفاوت ازاحزاب جھادی دیگربودند و ازنظراعتقادات

 *سازمان نصر بھ رھبری آقای عبدالعلی مزاری پارسی گوی و اھل تشیع                 

بھ رھبری آقای سید نقوی                     رر             رر                 *سازمان وجا    

رر                         *اسالم مکتب توحید بھ رھبری آقای قاسمی                رر            

 *حرکت اسالمی بھ رھبری آقای شیخ آصف محسنی      رر             رر                    

نیروی اسالمی افغانستان بھ رھبری آقای سید ظاھرمحقق                      *سازمان  

 *نھضت اسالمی افغانستان بھ رھبری آقای افتخاری                                    

 *پاسداران جھاد اسالمی بھ رھبری آقای محمد اکبری                                     

رھبری آقای سید علی بھشتی                                *شورای اتفاق اسالمی  بھ  
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جنبش    " اسالم"،  فداییان   " رعد"،  سازمان   " هللا"،  "حزب  تشکالت  وھمچنان 
انقالب  نوین" ، " روحانیت مبارز"، " جبھھ ی متحد  مستضعفین "، " روحانیت 

ره کھ اسالمی"، " حزب دعوت اتحاد اسالمی" و " امت اسالمی افغانستان" و غی
کری متفاوت تر پیرامون آینده ی افغانستان  و گرایشات ف  عین ماھیت قومی و زبانی

                                                                                  را دارا بودند. 

این روحی این گرایشات قومی، زبانی و مذھبی درمیان ساختارھای   اتھرچند  و 
ضد قشون شوروی وضد    جھاد  یکھسالھایتحت شرایط  حساس  تنظیمی و جھادی، در

درمناطق مختلف کشورو   ادامھ داشت،  حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان
اما پس ازسقوط رژیمآنھا  میان جبھات جنگ علیھ یکدیگر   دیده و شنیده میشدند، 

کھ پای قدرت خواھی سیاسی نیزبمیان    حاکم و ھجوم مجاھدین مسلح بھ شھرکابل 
آمد، سِرزخم ِ چرگین تنش ھای نسبتاً خفتھ و پنھان قومی و تباری وتعصب مذھبی  

       چنان گشوده گشت کھ قیامتی ازکین و کشتارو قساوت ضد انسانی برپا گردید. 

ستان، قبالً ثبت تاریخ گردیده و مرورآن  جریانات این بُرھھ ی خونین زمانی درافغان 
میکند.  راست  انسان  موبربدن  کھ  و   حقا  اسباب  دراطراف  باشد  قرار  ھرگاه  پس 

عوامل تنشھای قومی و زبانی درکشورتحقیق صورت گیرد، مسلماً کارتحقیق، بدون  
 مراجعھ بھ این بخش ازتاریخ مملکت، بیھوده و ناقص خواھد بود.                    

چند اعمال و اقدامات ظالمانھ، تعصباتی و قوم پرستانھ ی احزاب جھادی پس ھر
ونین  میالدی درشھرباستانی کابل، با ھمھ ی زوایای ویرانگرانھ و خ ۱۹۹۲ازسال  

آن ثبت اوراق تاریخ معاصرکشورما گردیده است، با آنھم بھ منظوراینکھ خواننده  
رواعمال قومپرستانھ درمیان رھبران  بتواند بھ واقعیت ھای تلخ و ناگوارناشی ازافکا

و اعضای احزاب جھادی پی بَرد، اینک برخی ازگوشھ ھای تقابل مسلحانھ ی قومی  
 و زبانی درشھرغمزده ی کابل را دراینجا نقل میکنیم:                                 

حزب اتحاد سیاف {پشتون تبار} و وحدت {تاجیک تبار}،  ھردو، مردم غیرنظامی را خانھ "  
ازآن بخانھ ھدف گرفتند و مورد ھجوم وحشیانھ قراردادند.چنانچھ دراولین تجاوز جنسی کھ 

بحیث سالح جنگی استفاده شد، نیرو ھای اتحاد اسالمی سیاف بھ عدۀ بیشماراززنھای ھزاره 
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حدت بھ زنھای پشتون تجاوزوسیع کردند کھ براساس قوانین جنایی بین و درمقابل، حزب و
     ) ۱( المللی، جنایات ناشی از تخلفات جنسی ازجملھ ی جرایم جنگی محسوب میشوند."

بھ این ترتیب، تجاوزات جنسی و ھمچنین حمالت عمدی دیگر برمردم ملُکی ، اساس  " ...  
دربسیاری موارد بیک وسیلۀ تصفیھ ھای قومی مبدل شد. "  و ریشۀ قومی بخود گرفت و  

)۲(                                                                                               

م بین حزب اتحاد اسالمی سیاف کھ درپغمان (غرب کابل) مستقربود و  ۱۹۹۲درماه جون  "
جن  این  درگرفت.درجریان  جنگ  وحدت  و ححزب  سیاف  اسالمی  اتحاد  حزب  قوای  ب زگ 

وحدت، افراد نظامی یکدیگر را اختطاف میکردندکھ دراین میان یکعده ی زیاد آنھا بھ قتل  
ا ناپدید شدند و عده ی دیگرکھ ابتدا بخاطر ارزشھای بالقوه ی سیاسی شان اسیر یرسیده و  

رتکاب جرایم جنگی خطرناک را  بقتل رسیدند کھ اینھمھ تخلفات و بد رفتاریھا، ا  بودند، بعداً 
                                                                              )۳( بیان میکند. "

، تاجیک  تقابل خونین سیاسی و تباری میان پشتون تباران حزب اتحاد اسالمی سیاف
تباران حزب جمعیت اسالمی وشیعھ مذھبان حزب  وحدت اسالمی درماه فبروری  

م درشھرکابل بھ نقطھ ی اوج خودش رسید و سپس بھ نام " فاجعھ ی ۱۹۹۳سال  
                                                                            افشار" مسما شد. 

و مناطق ھزاره نشین درغرب کابل بسیارسنگین و ھمھ  حملھ ی نظامی باالی افشار
  ھ ی سایروسایط ثقیلبمباران ھوایی و  جانبھ بود کھ درآن حتا ازخمپاره و توپخانھ و  

جنگی کارگرفتھ شد. چنانکھ درراپورمربوط بھ پروژه ی داد خواھی سازمان ملل  
شانھ میگرفت، پھنا  ... قدرت قوی آتش و سعت ساحھ کھ فیرتوپ آنجا ھا را نآمده است: "  

را بیان میدارد. این تعرض یا جنگ ِ جزیی نبود، بلکھ یک جنگ کامالً   و اھمیت این عملیات
استیالی شوروی و  دوره ی  از  نظامی مختلط  اکماالت  اسالمی  دولت  آن  در  کھ  بود  عیار 
  مجاھدین را یکجا برای اھداف خود درداخل کابل درجا ھایی بکار برد کھ ساحات آن بیشتر

)                                        ۴(  مسکونی و باشنده گان آن مردم ملکی بودند."  

  " میشود:  نظامیان  بازدرھمین راپورعالوه  و  ملُکی  مردان  زیاد  یکتعداد  برعالوه،   ...
مظنون وحدت {حرب وحدت اسالمی} ازساحھ ی افشار بعد از تسخیر آنجا توسط قوای اتحاد، 

شمار آنھا معلوم نیست. یک گروپ اسرای ھزاره کھ در اسارت اتحاد اسالمی   اسیرگردیدند کھ
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{بھ رھبری سیاف} قرارداشتند، توسط قوماندانھای اتحاد بھ کندن قبر و دفن  اجساد عملیات  
افشار درھفتھ ی بعد بکار انداختھ شدند. یک گروپ شاھدان میگویند کھ آنھا دربین کشتھ 

رب خود را یافتھ اند کھ از جملھ ی ملُکی ھا ونظامیھا بدست  شده گان اجساد بعضی از اقا
ین شاھدان، اسرای مذکور توسط ا پدید شده بودند. بھ عقیده ی اقوای اتحاد اسیر گردیده و ن

قوای اتحاد بعداً بصورت فوری بھ قتل رسیده اند کھ پروژه ی دادخواھی افغانستان توانستھ  
 آورد و عده ی دیگرازخانھ ھای شان بُرده شده اند. "بعضی نامھای این قربانیان را بدست 

)۵                                                                                          (  

دراین شب و روزدرشھرکابل  ھا  ، کین توزیھا و قوم ستیزی  انگیزنفرت  تحریکھای  
کشتن و دریدن، حتا ازارتکاب تجاوزھای جنسی   از  بھ حدی اوج گرفت کھ عالوه

کودک)  علیھ   و  وزن  ازراپور" (مرد  دربخشی  چنانکھ  نکردند.  یکدیگرمضایقھ 
" حین عملیات افشار، قوای اتحاد اسالمی سیاف بھ دادخواھی افغانستان" آمده است :  

ترک   مجبوربھ  را  ملکی  مردم  تا  پرداختند  تخلفات  سایر  و  برزنان  جنسی  محل تجاوزات 
                                                                                 نمایند..."   

مینویسد:   اتحاد بھ ساعت  راپورازقول یک شاھد عینی  ازتسخیرافشار، عساکر  بعد   "
شمول   بھ  را  محل  ی  دخترمسکونھ  چھار  و  شدند  شان  ی  خانھ  زورداخل  بھ  ھفت صبح 

خواھرچھارد " خودش،  قراردادند.  جنسی  تجاوز  دیگرمورد  دختر  دو  و  اش  سالھ  ه 
)۶  (                                                                                         

آتش غیظ و احساسات ضد قومی دراین شب و روزتا آنجا شعلھ ورگردید کھ الزم 
ی را نیز دراینجا نقل کنیم: " ...  می افتد بخش دیگری ازراپور پروژه ی داد خواھ

یک ھیأت ده نفری ازبزرگان اُنچی باغبانان خواستند با قوماندان ھای حزب وحدت وحرکت  
سالمی مالقات کنند تا درباره ی آتش بس درآنجا موافقھ نمایند. ساحھ ی اُنچی باغبانان ا

ن اساس، ھریک  ازنظر قومی، دارای  نفوس مختلط پشتون،تاجیک و ھزاره است کھ بھ ای
ی گروپ ھای مختلف مجاھدین درآنجا پوستھ ھای خود را ایجاد کرده بو دند. از قوماندانھا

ھیأت صلح مشتمل بود برمالی مسجد اُنچی باغبانان  وپسردوازده سالھ ی او، جگرن نورداد 
یکی ازموسپیدان انچی وشش نفردیگرازاھالی ُملکی.اعترافات رسیده بھ پروژه ی داد خواھی  
افغانستان چگونگی مواصلت ھیأت را بھ کوتھ ی سنگی کھ تحت کنترول مشترک وحدت و  
حرکت اسالمی قرارداشت، شرح داده و عالوه میداردکھ عساکرمربوط ھردو جناح بھ شمول  
نفرھای زیر امر قوماندان عباس پایدارازحرکت و طاھردیوانھ ازحزب وحدت، ھیأت را توقیف  
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ر، سائراعضای ھیأت  را بصورت فوری اعدام کردند. این عمل نموده و بھ استثنای یک نف
رای وجھ ی قومی را بیان میکند؛ زیرا ھیأت  ازپشتونھا و  نمونھ ی یک حادثھ ی قویاً دا

)                                            ۷(   تاجیکھای سنی مذھب تشکیل گردیده بود..."  

  جھادی و تفنگداران   –ھای اسالمی    میان رھبران تنظیم  وسیاسی  وضعیت  جنگی
کھ تنش و تعصب  قومی وزبانی متأسفانھ بھ    بھ جریان افتادآنھا چنان    تحت امر

گردید مبدل  درشھرکابل  قومی  تاالن  حتا  و  خونین  مرحلھ جھت    نزاع  چند  وطی 
ھا   بھ    و گیری  را  افغانستان  پُرتپش  قلب  این  کابل،  شھرباستانی  تنھا  نھ  ائتالفھا، 

و کین توزانھ، حتا    ویرانھ ی حزن انگیزی مبدل نمودند، بلکھ با کشتارھای گسترده 
بھ روئیت قیافھ و ساختمان فزیکی، ھزاران نفر اعم ازپشتون، تاجیک، ھزاره و  

بکام شکنجھ و مرگ سپردند.   را  ترکمن  و  آنھمھ شکنجھ و  اوزبیک  نمونھ ھای 
میکنیم:                                                  تحقیر و کشتار را دراینجا درج   

 *ادرارکردن بھ دھن اسیر

گوشت انسان باالی اسیر ن*خوراند  

 *بُریدن پستان زنان 

 * کوبیدن میخ  بھ فرق اسیر

ھ ازبیرون*انداختن اسیران میان کانتینرھای داغ و شلیک گلول  

ازمیانھ* اره کردن بدن اسیر   

 * فرو افگندن اسیربھ درون داش ھای خشت پزی 

 * تجاوزجنسی فردی و جمعی باالی زن و مرد اسیر 

 * سربُریدن 

*نمایش رقص ُمرده (سِربُریده ی اسیر را روی تابھ ی تاغ گذاشتن و ازتکانھای 
 دلخراش آن لذت بردن)



 

74 
 

 بررسی تنش ھای قومی در افغانستان 

 * اسیران را بھ درون چاه افگندند 

میان   قاتالنھ  ھای  بیگانھ خویی  و  ویرانسازی وطن  تعصباتی،  اینھمھ شدت عمل 
جھادی بسترمساعد خارجی ھم داشت: مثالً درسالھاییکھ   –"تنظیم" ھای اسالمی  

ی استخبارات نظامی آن    مراکزاین " تنظیم" ھا درقلمروپاکستان قرارداشتند، شبکھ
ھ بھ رھبران و قومندان ھای جھادی  کشورو مبلغان قشری و وھابی متحد آنھا، پیوست

پروری    ، ملت دوستی  میھن   اسما و کلماتی مانند   گفتناسالمی تبلیغ و تلقین میکردند کھ "  
کم کفر و الحاد را دارد، پس  ... حُ ، آزادی مذاھب و  ملی  آزادی(ناسیونالیسم وطنخواھانھ)،  

نباید   "امتمجاھدین  و"،  خواھی  بجای  بگویند  ملت    "  یاسالمامت    بجای "  وطنپرستی 
                                                      نمایند."یخواھی را زمزمھ آزادپروری و 

چنین تلقینات فریبکارانھ ی استخباراتی و دیپلوماتیک نیزآھستھ آھستھ رشتھ ھای  
بھ میھن و حس مردم دوستی و یکدی واقعی  گرپذیری درجغرافیای مؤدت، عشق 

                                                                   نمود.  رانستان را سستافغ

ھمچنان، آنعده از" تنظیم" ھای جھادی کھ در قلمروجمھوری اسالمی ایران ایجاد و  
نماندند. تبلیغات و تلقینات مذھبی حکام آن کشوربی نصیب  شدت  پرورده شدند، نیزاز  

مجموع عوامل داخلی و خارجی دست بھم داده باالخره کارد تعصبات قومی و زبانی  
و پیامدھای نا ھنجارآن، ھمان بود کھ دیدیم .   و مذھبی را تا مغزاستخوان رسانید   
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مھفتفصل   
 

 تعمیق نفرت قومی وزبانی  
طالبانتحت امارت اسالمی گروه   

 
کھ نسل کالن ساالن شان دروالیت پشتون نشین قندھاربھ دنیا آمده    این گروه مسلح

و نسل نو یا نسل جوان آنھا غالباً درعالم مھاجرت درقلمرو پاکستان متولد شدند، با  
گرایشات پاکستان محورو افکارو اندیشھ ھای عمیقاً مذھبی و مدرسھ یی نوع وھابی  

آنھا درقلمرو پاکستان، ترکیب  بارآمدند.   عجیب و ناھنجارنوع آتی را بخود  یعنی 
                                                                              اختیارنمودند:  

  )پنجابی  -پشتو -اردوغیر علمی و غیر معیاری ( الف) زبان :   

 ب) شخصیت وفرھنگ: نیمھ افغانی و نیمھ پاکستانی

شدیداً عقبگرای نوع وھابیفھم وج) افکارو عقیده: مسلمان ناقص، ن  

د) ُحب وطن: بیگانھ با تاریخ وفرھنگ مردم افغانستان وتنھا مدافع منافع قشریون  
 مذھبی و نظامیان  پاکستان
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پس، این گروه با چنین ساختارفکری و ماھیت نیمھ افغانی و نیمھ پاکستانی کھ بمثابھ 
ای مدارس دینی و مقام ھای  ی نیروی انسانی آماده و قابل استفاده دردست مفتی ھ

شبکھ ی جاسوسی پاکستان قرارداشتند، بھ سھولت مورد استفاده ی ابزاری مغرضین  
                                خارجی برضد منافع ملی مردم افغانستان قرارگرفتند.   

با گروه ھای آموزش دیده ی خارجی    آنگاه کھ این گروه آموزش دیده دینی و سیاسی
میالدی ازکویتھ ی  ۱۹۹۵درسال    (پاکستانی، بنگلھ دیشی، اوزبکی، چچنی، عربی)

پاکستان بھ سوی والیت قندھارفرستاده شدند تا افغانستان را اشغال و راه را برای  
شدت عمل جنگی، نفرت پراگنی   بازکنند،  (ازجنوب بھ شمال)  پروژه ھای استعماری

زبانی  گسترده   و  قومی  پشتون  ی  غیر  طوایف  و  اقوام  با  را  وخصومت 
رسانیدند.            درسراسرکشور و بخصوص دربخش شمال افغانستان بھ اوجش   

با "جنبش اسالمی طالبان"، بھ ویژه درکتاب " گفتمان بحران افغانستان" میخوانیم: "   
" روند  طالب،  چریکھای  سیاسی"،  التقاطی  "نظامی  گسترش  از  ھنوزھم  بعد  پناھی"  قوم 

مسما ساختن " جبھھ ی متحد اسالمی برای نجات افغانستان"، بھ "  سریع ترگردید و با  
غانستان حایز بعُد سیاستھای جبھھ ی شمال" ، مبارزه ی مسلحانھ ی سرنوشت ساز دراف

جنگی چریک ھای طالبان، بھ ویژه "سیاست زمین سوختھ" پاکسازی تباری و تطھیر مذھبی  
قومی گردید، واز سوی دیگر، عملکردھای  ازیکسومن جر بھ شدت بخشیدن بھ عناد ھای 

قھرآمیز آنھا علیھ دگراندیشان، دگرکیشان و دگرپوشان، افغانستان را بھ ظلمتکده و حوزه 
                                                          )۱(ھای "خالی ازروشنفکر" مبدل نمود"  

گروه متحجرطالبان، اعمال و گفتارشوونیستی، ضد ملی، ضد قومی و تباری را تا  
بدانجا رسانیدند کھ آشکارا و با صراحت اعالم نمودند : " تاجیکھا باید بھ تاجیکستان  
بگذارند   افغانستان را  و  ایران "  بھ  ھا  اوزبیکستان و ھزاره  بھ  اوزبیکھا  بروند، 

یکی چنانکھ  پشتونھا.  برای  "    صرفاً  مذکوربنام  گروه  اندیش  سیھ  ازرھبران 
را درمزارراه انداختھ و آنجا را تحت اشغال ھا  مالنیازی"، آنگاه کھ قتل عام ھزاره  

بھ  خطاب  یی  بیشرمانھ  مزاربصورت  جامع  منبرمسجد  ازباالی  درآوردند،  کامل 
بھ  نمازگزاران گفت : " ھزاره ھا کافراند، یامسلمان شوند، یا بھ قتل برسند  و یا  

                                                                              ایران بروند."  
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این عمل طالبان نھ تنھا شوونیسم قومی را بیشتر از پیش درکشوردامن زد، بلکھ  
پھنای    تعصب و  امارت عبدالرحمن خان، عمق  نیزھمانند دوران  مذھبی را  کور 

                                                                     بیشتر بخشیدند.         

 ،تشنھ بخون  خارجی  چنانکھ گروه مسلح و تیره اندیش طالبان ھمراه با تروریستان
درسال   را  " ۱۹۹۶شھرکابل  ازوجود  کابل  ی  ازتصفیھ  پس  نمودند،  اشغال  م 

بدخشی و  پنجشیری  سرازو...  تاجیکھای   شمالی  وادی  بھ  کشتارو "،  یرگردیده 
اشجارو ویران و  تاکستانھا  حتا  کھ  رسانیدند  اوجش  بھ  چنان  را  بیدادگری  و  ی 

 کشتزارھای اھالی آنجا را بکام آتش سپردند، بھ چاه ھای آب آشامیدنی زھرریختند، 
زنان و دوشیزه گان   جوانان و محاسن سپیدان را جوقھ جوقھ بھ قتل رسانیدند و

عین اعمال ضد قومی، ضد ملی وضد ناموسی را کھ زیادی را بھ غنیمت بردند.  
ھفتادسال قبل ازآن، تفنگداران ایلجارماورای خط " دیورند" بھ سردمداری محمد  

    نادرخان و برادران وی مرتکب شده بودند.                                                       

زبانی گروه   -صبات قومی  پروژه ی دادخواھی افغانستان، جنایت ھای ناشی ازتع
 طالبان دروادی شمالی را چنین برمیشمارد:                                               

بعنوان بخشی  کھ برنامھ ھای افتراق آمیزحکومت مداران پاکستانی    میدانمقابل تذکر
و شبکھ ی استخبارات نظامی آن کشور، دقیقاً اھانت وکم زدن  ازاستعمارمنطقھ یی  

اقوام دیگرافغانستان، بخصوص (تاجیکھا، اوزبیکھا و ھزاره ھا) و حمایت ھای 
ت. روی ھمین  شیطنت آمیزتبلیغاتی و استخباراتی ازقوم پشتون افغانستان بوده اس

دلیل عمده بود کھ نھ تنھا گروه متعصب و متحجرطالبان را درقلمرو پاکستان ساختند  
افراد فوجی (عسکری) آن کشوررا نیزبا و تسلیح و تربیت کردند، بلکھ افسران و  

امان ِ درکشتاربی  تا  فرستادند  افغانستان  خاک  بھ  یکجا  ھا  آنھا  اقلیت  اصطالح  بھ 
وزبانی قومی  ھای  شکنی  نقش    واستخوان  افغانستان  مردم  آبایی  درسرزمین 

درکتاب  مشھورپاکستانی  ژورنالیست  رشید  احمد  حتا  چنانکھ  کنند.  مؤثربازی 
کلیھ عوامل {ُعمال} این  نفت و بازی بزرگ" چنین اعتراف میکند: "  "طالبان، اسالم،  

سازمان {سازمان استخبارات نظامی پاکستان} درقسمت افغانستان، تعدادی از افسران پشتون 
ھستند کھ اکثرشان گرایش ھای شدید بنیادگرایانھ (اسالمی) دارند. این مجموعھ ازافسران  
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پشتون کھ روابط نزدیک ابتدا با حکمتیارو سپس با طالبان داشتند،  طرح شان در راستای 
توسعھ ی قدرت پشتونھا و از اسالم بنیاد گرا درافغانستان بھ قیمت قربانی کردن اقلیتھا و  
 اسالم معتدل گسترش دادند..."                                                               

پاکستان با آنکھ خود کشوری است چند قومی، سعی برآن ویادرکتاب دیگری میخوانیم: "  
دارد کھ معضلھ ی پشتونان خود را ازراه ایجاد حکومتی دست نشانده درافغانستان حل کند. 

درافغانست نشانده  دست  حکومت  این  و تشکیل  است  یافتھ  قومی  تک  خصلتی  درعمل  ان، 
. این قوم واحد کھ بھ عقیده ی پاکستانیان می باید  ازطریق حذف اقوام دیگرتعقیب میگردد

برافغانستان حکم براند، قوم پشتون است. ایدئولوژی حاکم برچنین سیاستی چیزی نیست جز 
خشن  ناسیونالیزم  و  اندیشد  می  دیگر  اقوام  امحای  بھ  کھ  جایگزین    پشتونیزم  را  پشتون 

سیاست تفاھم قومی کرده است. بدیھی است کھ سیاست تک قومی با پشتیبانی و حمیایت  
یارای آ پاکستان  آید، وگرنھ  اجرا در می  بھ  انگلیس و عربستان  بھ  امریکا،  ندارد کھ  نرا 

           )                                      ۲تنھای درین عرصھ ی پیچیده، خودنمایی کند. " (

" طالبان درجریان برخورد ھا دروادی شمالی بھ طور سیستماتیکی بھ تخلفات علیھ  
مردم ُملکی و زیرپا گذاشتن مقررات جنگ در رابطھ با حمایت اسرای جنگی متھم  
میباشند. تخلفات طالبان دراین زمینھ درتمام مدت و در اثنای حمالت بزرگ و ھم  

بسیار جدی کھ طالبان درشمالی مسئول آن شناختھ متعاقب آن ادامھ داشت. تخلفات  
 میشوند، عبارت اند از:                                                                      

 *تخریب بی موجب ساختمانھای زیر بنایی ُملکی 

*زمینھ سازی خروج بیش از سھ صد ھزار نفراز مردم شمالی و آواره ساختن  
 آنھا

ھای جابرانھ ی مردم ُملکی شمالی *بازداشت  

 *اعدام فوری مردم ُملکی و اسرای جنگی

اھالی   بیشتر مسکونی  بمباردمانھای ساحات  ثقیلھ و  ازحد سالح  بیش  *استفاده ی 
                                                                                         ملکی
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ناب و صدمات مزید بھ ساختمانھای زیر بنایی ملکی، *واردکردن خسارات قابل اجت
                                                                  کوچ دادن جبری مردم. "

قتل عام نیرو ھای طالب بوسیلھ ی  درکتاب پروژۀ دادخواھی افغانستان آمده است : "  
م: تحلیل این حادثھ بھ اساس  ۱۹۹۷قوای جنبش بھ امر جنرال عبدالملک پھلوان درجون  

رده اند. طبق اظھارآنھا، بھ  اعترافات دو شاھد صورت گرفتھ کھ از حادثھ جان بھ سالمت بُ 
جنگجوی طالب بھ طور سیستماتیک اعدام شده اند کھ این حادثھ شاید ۳۰۰۰تعداد بیش از

                    )           ۳( یکی از بزرگترین قتل عامھا درجنگھای افغانستان باشد."

: دراینجا باید خاطرنشان ۱۹۹۹" قتل عامھای طالبان  درسرپُل وگوسفندی درسال
کرد کھ اعمال زعمای طالبان در رابطھ با تروریزم  بین المللی توجھ جدی جھان  
را بخود جلب کرده و اما جنایات جنگی کھ طالبان دربرابرمردم افغانستان مرتکب  

مورد   ھیچگاه  اند،  ازآنھا شده  بعضی  آنکھ  با  است،  قرارنگرفتھ  جھانی  توجھ 
دارند."   اقامت  دیگردرپاکستان  عدۀ  یا  و  میباشند  متحده  ایاالت  زیرنظارت 

)۴  (                                                                                         

انداختھ شده است، درمورد اعدام  پروژه ی داد خواھی کھ ازسوی سازمان ملل براه  
و  بچھ کوت  باغ و میر  قره  بگرام، کلکان،  نواحی    ھای فوری توسط طالبان در 

م  ۱۹۹۹ھمچنان آتش زدن وسیع و تخریب وسایل معیشت در وادی شمالی درسال  
درماه جوالی مثْال مینویسد: "کھ سخت تکان دھنده و جنایت بارمیباشد.    نیزمی پردازد 

ک حملھ ی تھاجمی بزرگ را درامتداد اراضی ھموارشمال کابل کھ مشھور م طالبان ی۱۹۹۹
بھ وادی شمالی است، براه انداختند. این حمالت کھ درمجموع شامل کشتار اھالی ملکی، بھ  
آتش کشیدن قریھ ھا، مزارع و تاکستانھا شد، ظاھراً بخاطرانتقام جویی ناشی از کمک مردم  

برای ممانعت ازبرگشت دوباره ی مردم بھ محالت مسکونی  بھ نیرو ھای مخالف طالبان و یا  
 "... است  بیرون  شمار  از  حوادث  این  مربوط  ھای  خرابی  گرفت.  صورت  شان 

)۵(                                                                                           

" ...قوای طالبان حین عقب نشینی از مزارشریف و بعد ازقتل عام عساکرشان از 
تن اھالی ملکی بیگناه را درماه    ۸۰طرف مخالفین، درصدد انتقام برآمدند و اقالً  

م درحالیکھ ۱۹۹۸م بھ قتل رسانیدند. طالبان یک سال بعد درماه آگست۱۹۹۷جون  
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تند، کنترول شھرمزارشریف را دوباره حمایت کامل و اساسی پاکستان را با خود داش
نفر را کھ عمدتاً ھزاره ھای ملکی بودند، قتل عام    ۲۰۰۰بدست گرفتند و بیش از

)                                                                               ۶کردند. " (   

ادامھ پیدا کرد.    ۲۰۰۱ - ۲۰۰۰قتل عام ھای طالبان درمناطق شمال افغانستان درسالھای  "  
م، سی ویک نفرازافراد فرقھ ی اسماعلیھ کھ بازداشت شده بودند، ۲۰۰۰درماه می سال  

بھ قتل    ھمھ درناحیھ ی نزدیک معبررباطک درحواشی سرحد بین والیات بغالن و سمنگان
م بھ تعقیب جنگ دریکاولنگ ھزاره جات کھ بین طالبان وقوای ۲۰۰۱رسیدند. درماه جنوری  

تن از افراد ملکی را   ۱۷۶ک حرکت اسالمی و حزب وحدت درگرفت، طالبان بھ تعداد  مشتر
م کھ مرکز شھر ۲۰۰۱درشھرک یکاولنگ قتل عام نمودند. این جنگھا تا اواخرماه جون  

جنگ   ی  ازساحھ  کھ  را  غیرنظامی  افراد  جریان،  دراین  وطالبان  داشت  ادامھ  شد،  حریق 
)                                                                      ۷." (فرارمیکردند، بھ قتل رسانیدند  

" ... وقتی طالبان { درمزارشریف} با شکست مواجھ شدند،  وقبل ازآنکھ از مزار  
قب نشینی بپردازند، بھ تعداد ھفتاد نفرُملکی  ھزاره را در قزل آباد و تقریباً عبھ  

در زندان قلعھ ی گل محمد بھ قتل رسانیدند. "  پنجاه نفر اززندانی ھای جنبش را  
)۸                                                                                          (  

 وحامیان خارجی  و آنطوریکھ رھبران بیگانھ خوی  گروه طالبان بصورت ھدفمندانھ
دیگرو اعمال خشونت بار    ، ضدیت با اقوام و زبانھای ند آنھا دستورصادرکرده بود

ا تفرقھ  مزاری  فگنانھ  و  عبدالعلی  ازقتل  حتا  کھ  انداختند  براه  را  درافغانستان 
آنان رھسپارچھارآسیاب   با  رھبرحزب وحدت اسالمی کھ غرض آشتی و مذاکره 
کابل گردید، نیزدریغ نکردند. عبدالعلی مزاری رھبرحزب وحدت اسالمی افغانستان  

تنظ ھای  جنگ  ی  طالبان  دربحبوحھ  گروه  با  ازتماسگیری  پس  کابل،  یمی 
درچھارآسیاب، میخواست با آنھا مذاکره نموده درپیوند "برادرانھ" و جبھھ یی علیھ  

اخوت و برادری را بعمل آوردند و    شرطرقبای شان بجنگند. اما گروه طالبان نھ  
د.  مھمانداری و نزاکت ھای صلح و مذاکره و ھمکاری را مدنظرگرفتن  رعایتنھ ھم  

اورا با ده تن ازیارانش، بگونھ ی    ھمان بود کھ پس از ارتکاب شکنجھ و تعذیب،



 

83 
 

 بررسی تنش ھای قومی در افغانستان 

و تعصبات    ، نزاع ھاتنش ھا   شدتبیرحمانھ یی بھ قتل رسانیده و با این ترتیب،  
ساختند.              مذھبی میان ھزاره و پشتون را بزرگترازقبل –زبانی  –قومی   

در    کھ  رایی  با شعار مذھبی، کشتار ھای قومی و ویرانی گسترده    متحجرگروه    این
با اقلیت    زبھ غیر از برخورد ھای تبعیض آمی  ، زمان حاکمیت شان بھ راه انداختند

ھای قومی و مذھبی، تبعیض عریان جنسیتی رادر قرن بیستم با زنان نیزثبت تاریخ  
                                                                                         .کردند

گروه طالبان بھ محو فزیکی رھبران حزب وحدت اسالمی اکتفا نکردند. زمانیکھ 
بھ مزار و بامیان دست یافتند نیز ھمانند امیر عبدالرحمن خان، ازقتل عام ھزاره ھا  

                و بھ آتش کشیدن کلبھ ھای غریبانھ و مزارع آنان دریغ نکردند.          

 (قبل و بعد ازطالبان) باالی  و تعصبات شرم آورقومی    فکری، تعلقات  گرایشات  این
 ) م۲۰۰۱سال  (کنفرانس بُن    جناح ھای اشتراک کننده  در  میانروند بحث و گفت وگو

اسالمی  نیز امارت  سقوط  متعاقب  امریکا  کھ  ی  متحده  ایاالت  درآلمان    توسط 
و اثرگذاشت  ،گردیددایر ازمبارزات  پس  آنھم  ازسراسرافغانستان،  کھ  معنا  بدین   .

ساک طوایف  و  اقوام  تمام  (شامل  مردم  ملیونی  تنھا  قربانیھای  درافغانستان)،  ن 
چھارگروه مشخص (جمعیت اسالمی با متحدین سیاسی آن، گروه روم یا طرفداران 

سھمیھ  محمد ظاھرشاه، گروه قبرس یا طرفداران حزب اسالمی و گروه پشاور یا  
ی دولت پاکستان) دراین کنفرانس سھم گرفتھ و روی دولت آینده و سرنوشت ملت  

گرفتند.                                                                  افغانستان تصمیم   

کھ طی چندین روز، آنھم تحت    دراین کنفرانس    و بگو مگو ھا   گرچھ  بحث ھا  
روی "  ظاھراً     صورت گرفت،  ومتحدانش  ی امریکا  نظارت دقیق ایاالت متحده

مخاصمات   البینی  ترک  سوی    ذات  بھ  رفتن  چرخید،  وبازسازی  صلح"و  می   "
  کالً تقسیم کرسی ھای دولتی  بربنیاد گرایشات قومی و تباری   مگربازھم بازتاب آن

ھای  درنظرداشت منافع عمومی وخواست    نھ براساس  ،بود   امتیازات بزرگترکسب  و
اقتصادی دقیق و    افغانستانملت    ھمھ یاساسی   وبرنامھ ھای سیاسی، اجتماعی، 

                                                                                  آینده نگرانھ. 
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دردوره   چھ    بھ ھمین اساس بود کھ پس ازکنفرانس بن، ھمھ ی بحث ھا و تصمیم ھا
دوره ھای گذار و " لویھ  چھ در  م) و۲۰۰۵تا    ۲۰۰۱ی پنجسالھ ی " انتقالی" (از

متأسفانھ ھمین رنگ و بوی تباری و زبانی را با خود حمل   جرگھ " ھا و غیره،
مینمودند و این تنشھای غیرمدنی تاھنوزھم نھ تنھا وجود دارند، بلکھ شدت بیشتر  

                                                             نیز کسب کرده اند.             

م مجدداً درقلمرو پاکستان ۲۰۰۱وقتی گروه تروریستی طالبان پس ازسقوط  درسال  
ی  کشورو شبکھ ھای خاص انگلیس   و با حمایت ھای ھمھ جانبھ ی مقام ھای نظامی آن

نستان فرستاده شدند،  جان گرفتند و تجھیز و تربیت شده و یکبار دیگربسوی افغا
و قبلی  سیاسی    –کری  عمالً دیده شد کھ گروه مذکوربا ھمان عقده ھای آماسیده ی ف

دی ترعلیھ اقوام دیگرافغانستان، بویژه بھ قصد کشتارھزاره ھای کشورو  تصامیم ج 
بیرحم درسالھای  چنانکھ این گروه مسلح  تشدید عصبیت ھای قومی عمل نمودند.  

دادن انفجارھای خونین و دھشتناک، حمات مسلحانھ ی شدید   عالوه از انجام پسین، 
با راھگیری    علیھ مدافعان جوان وطن و کشتار وسیع زن و مرد و کودک کشور،

ظالمانھ ی شان، افراد وشخصیت ھای مظلوم و بی تقصیرطایفھ ی دزدانھ و  ھای  
ھ ترین  ھزاره ی کشور، اعم ازخورد و بزرگ آنھارا ازموترپایین آورده با وحشیان

و   اماکن  باالی  را  خونینی  و  وحشتناک  حمالت  یا  و  اند  کرده  تیرباران  وجھی 
نشانیده  خون  و  بخاک  را  تن  وصدھا  ھا  ده  و  داده  انجام  آنھا  اجتماعات 

                                                                                 اند.           

اینھمھ مخاصمات و بیدادگریھای انتقامجویانھ ی ضد ملی  و ضد انسانی کھ توسط  
گروه تروریستی و قبیلھ گرای طالبان انجام داده شده و میشود، چھ را بھ نمایش 
ی   برنامھ  یک  تطبیق  ی  بمثابھ  نمیتوان  را  آنھا  خونین  اعمال  این  آیا  میگذارد؟ 

فرینی و دامن زدن عامدانھ بھ عصیبت  بسیارخطرناک و ھدفمندانھ مبنی بر تفرقھ آ
بستر سازی    بعنوان  باالخره،  و  افغانستان  درداخل  مذھبی  و زبانی و  قومی  ھای 

 تجزیھ ی کشور دانست؟!                                                                
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ه ھا توسط طالبان درپایین یکی ازگروپ ھای مسلح طالبان (باال) واجساد تیرباران شده ی ھزار  

 
 کشتارھزاره ھای افغانستان توسط گروه طالبان  
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ھفتممنابع فصل   
 

 

 

م۲۰۱۴سال    -ر،چاپ قندھا۴۴) گفتمان بحران افغانستان، تآلیف داکترصمیمی، صفحھ ی  ۱(  

                ۴۷۶صفحھ ی    -  "افغانستان عصرمجاھدین وبرآمدن طالبان"کتاب  )  ۲(

امروز")۳( خواھی  وداد  دیروز  "جنایات  عنوان  تحت  دادخواھی  ترجمۀ   -پروژۀ 
م                                                                      ۲۰۰۴فارسی، سال   

                 ) ھمان منبع                                                               ۴(

) ھمان منبع                                                                              ۵(  

) ھمان منبع                                                                              ۶(  

) ھمان منبع                                                                              ۷(  

                ) ھمان منبع                                                               ۸(

تحت عنوان  )۹( با خصلت ھای گوناگون"مقالھ  احمد شاه    " طالبھای رنگارنگ  قلم سید  بھ 
"                                                          آریایی"منتشره ی وبسایت  -فاریابی   ی دولت   
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تمھشفصل   
 

 تعصبات قومی، زبانی و مذھبی
 در 

 دولتھای پسا طالبان 
 

، پس ازسقوط امارت اسالمی گروه طالبان  ھرچند مھندسان سیاسی ابرقدرت امریکا
درسال   (بُن)  تدویرکنفرانس  دارآزادی، ۲۰۰۱پیرامون  دامنھ  تبلیغات  ُدھل  م، 

دموکراسی، بازسازی افغانستان واحقاق حقوق سیاسی و مدنی مردم این کشور پس  
احزاب و گروه  ھ صدا درآورده سعی بخرچ دادند تا  را ب  مذکور    فتنھ ی گروهاز

قومی   جدید    – ھای  یکدولت  و  آیند  گردھم  متخاصم  وسیع    مشترک، سیاسی   " و 
 آنھا وجود را تشکیل دھند، ولی ازآنجا کھ صداقت الزم درگفتار و کردار  البنیاد"  

، یکباردیگراراده ی استعماری شان مبنی برتعیین رییس جمھورازیک  لھذانداشتند،  
چیره  خاص  قوم   کنفرانس  دیگربرفضای  قوم  سھ  یا  ازدو  او  معاونان  و 

                                                                                         گشت.

تراک کننده گان کنفرانس وقعی اش  ایبرمبنای ھمین سیاست استعماری بود کھ بھ آر
درمیان افراد گذاشتھ نشد وعنصرپشتون تباری بنام " حامد کرزی" را کھ تا آنزمان  
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ی سیاسی  افغانستان    جامعھ  مھندسان  کشیدند.  بمیدان  نبود،  ھم  مطرح  چندان 
قوم حاکم" را احیا کردند،    ابرقدرتھا، نھ تنھا ھمان پالیسی کھنھ ی برتردانستن " 

درقبال ابرقدرت امریکا و  ی حاکم جدید  ت فکری و اجراآت وفادارانھ  بلکھ تعلقا
؛ درغیرآن، عبدالستارسیرت (اوزبیک تبار)، توانستھ  مدنظرگرفتندانگلیس را نیز  

جمھوری   ریاست  کرسی  اشغال  بر  مبنی  کنفرانس  اعضای  اکثریت  رأی  بود 
                                                              افغانستان را بدست آورد.    

گرایان  قبیلھ  و  پرستان  قوم  ی  ازجملھ  کرزی)  (عبداالحد  پدرش  کھ  حامدکرزی 
یکی ازدانشگاه ھای ھندوستان تحصیل نموده و چند  در  قندھاربود، علی رغم آنکھ  

سالی را درایاالت متحده ی امریکا سپری نموده بود، ھنوزخصلت ھا و گرایش ھای  
را با خود حمل میکرد. ھرچند درتحت شرایط داخلی و بین المللی قومی و قبیلھ یی  

خودش را ناگزیرمیدید تا درگزینش مامورین    وبروفق فیصلھ ھای کنفرانس بن،   حاکم
ازمماشات الزم استفاده و کارمندان مؤثر  وزرابلند رتبھ ی دولتی و عزل و نصب  

گھدارد، اما ازآنجا کھ  نموده و با حرکات دیپلوماتیک، تاحدودی بالنس را محفوظ ن
   اند:                                                                                        گفتھ

کند ھمجنس با ھمجنس پرواز   -کبوتربا کبوتر، بازبا باز   

نتوانست خودش را ازحلقھ ی تنگ منفعتھای خانواده گی و گرایشات قومی و قبیلھ  
یی برھاند. بھ ھمین اساس، بسیارزود درلجن زارفساد مالی و اداری از یکسو و  

دربدعت ھای قوم پرستی و طالب دوستی، آنھم بگونھ ی بسیار رسوا آمیز آن فرو  
                                                   رفت.                                       

بھ منظوراینکھ نتایج ناھنجارآنھمھ قومپرستی و قبیلھ گرایی حامد کرزی بمثابھ ی  
نخستین رییس جمھورپسا طالبان را برجستھ ساختھ باشیم، اینک چند حرکت و  

             عمل او را دردوران زعامت سیزده سالھ اش برمیشماریم:               

*جلوگیری ازعملیات نظامی وسرکوبگرانھ ی قوای خارجی علیھ گروه  تروریستی،  
.            میشد ازطرف شب اجرا تا آنگاهمتعصب و نزاع آلود گروه طالبان کھ   
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این  ، آنھم درحالیکھ  طالبان* جلوگیری ازاستعمال سالح ثقیلھ برضد گروه مسلح  
ی و لوژستیکی ھمسایھ ھا، درھرروز و ھرشب،  با حمایت مالی، استخبارات  گروه

جنگیدند  می  افغانستان  مردم  مال  و  جان  برضد  وقفھ  خون    بدون  مھابا  بی  و 
                                    میریختاندند.                                             

گرو علیھ  خارجی  و  داخلی  قوای  توسط   ھوایی  ازبمباران  ه *جلوگیری 
 تروریستی و سوگند خورده ی طالبان.                                                           

* تالش جدی غرض رھایی زندانیان گروه طالبان ازمحابس تحت نظارت نیروھای  
                             ناتو، بخصوص از زندان بزرگ بگرام درشمال کابل.    

گروه تروریستی ومسلح طالبان توسط ھلیکوپترھای مخصوص  * انتقال مخفیانھ ی 
 ازجنوب بھ مناطق شمال افغانستان وآنھم درتاریکی شب.                              

* تسلیح طالبان  با بکارگیری تأکتیکھای خاص رزمی (مثالً، مساعد ساختن حملھ 
نشی  عقب  و  نظامی   ھای  پایگاه  و  شھرکھا  باالی  مذکور  گروه  پس  ی  آنان  نی 

   .                  بدست آوردن مقدارکافی سالح و وسایط جنگی  کشتارسربازان واز

*پرداخت پول وافربرای گروه تروریستی طالبان بگونھ ی غیرمستقیم و اما مستمر.  
مثالً، ایجاد کمپنی ھای "سیکورتی" یا محافظتی توسط بستھ گان قومی رییس جمھور  

نقل.  چنانکھ   طالبان بنام "حق العبور" کاروان ھای حمل وو تادیھ ملیونھا دالربھ  
  مدکرزی تاکنون، وجھ ششصد " حا  :"نیویارک تایم" دریکی ازشماره ی خود نوشت  

              است."      ملیون دالرازمدرک کمکھای بین المللی برای طالبان پرداختھ

تالش ھای  *  مقام  مکرربا  تماسگیری  و  تقاضا  یکی    پاکستانی،  رھایی  بخاطر 
آن کشور.             ازرھبران گروه تروریستی طالبان بنام " مال برادر" از زندان  

*مشایعت گرم و صمیمانھ ازجسد یکی دیگرازفرماندھان گروه طالبان بنام "مال  
پاکستان بھ کابل و انتقال احترامکارانھ ی جسد مذکورتوسط   عبدالرقیب" ازخاک

لتی بھ زادگاھش.                                                        ھلیکوپترھای دو  
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آنھم  کرزی،  حامد  توسط  خونریزطالبان  و  تروریستی  گروه  خواندن  "برادر"   *
عمل  این "برادران" قومی و زبانی او، ھمھ روزه ازطریق انجام دادن  درصورتیکھ  

طن بی گناه ما را میگرفتند و  جان ده ھا وصدھا ھمو  ،پیاپی  ی  و انفجار   یانتحار
ساختھ ویرانی ھای دردناکی را  صد ھا خانواده را درسوگ عزیزان شان داغ دار

ا بھ  عامھ  و  علمی  مؤسسات  و  مکاتب  و  اقتصادی  زیربناھای  رمغان دربخشھای 
                                       آورده و می آورند.                                    

ا تأسف فراوان، حامد کرزی گرایش قومی و تباری اش را تا بدانجا گسترش داد  * ب
کھ طی یک مصاحبھ با خبرگزاری "طلوع"، با صراحت و وقاحت تمام گفت: "  
طالبان حق دارند شھرھا ومناطق مختلف افغانستان را متصرف شوند، زیرا آنھا  

                                         افغان ھستند."                                      

بازھم طی یکی دیگرازسخنرانی ھای رسمی اش بصورت شیادانھ  (کرزی)  * وی  
گفت:   طالبانیی  کاش  بودند""  می  او  ازطرف   ، سربازان  آنھم  اظھارات،  چنین  کھ 

بمثابھ    "  رییس جمھوری کھ کشورو شھروندانش مورد حمالت پیاپی ھمان "سربازان
ی سربازان دستوری و دشمن سوگند خورده ی خاک و مردم افغانستان عمالً می 

                         جنگند، بسیارتعجب آور، تشجیع کننده و سخیفانھ تلقی گردید. 

جنرال   صدوراخطاربرای  دولتی *  نیروھای  نظامی  ی  فرمانده  (داوود)           داوود 
" را  ؟ رگاه علیھ گروه طالبان برزمد، " نسل کشی  دروالیت قندوزمبنی براینکھ ھ

ھمانطورکھ پس ازوی، اشرف غنی احمدزی اظھارداشت کھ    براه خواھد انداخت.
ھای   انصافمحبس  زندانی  این  و  میدھند  تشکیل  ھا  پشتون  عموماً  را   پلچرخی 

                                                                                        نیست.  

یھ پس ازصدوراخطار* توطئھ ی قتل جنرال داوود دراثریک انفجاردروالیت تخار
                                                                              حامد کرزی  ی 

* فراری دادن تعداد بیشترازپنجصد نفرزندانیان گروه طالبان از زندان قندھارکھ با  
گرفت.  صورت    زندان مذکور  مؤظفین  با  ازخارج بداخل زندان و در تبانی   حفرتونل  
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اینھا کھ گفتھ آمد، نمونھ ھای اندکی ازقومگرایی ھای حامد کرزی بحیث شخص  
اول مملکت پس از سقوط امارت دارو تازیانھ ی گروه طالبان بود کھ بصورت  

و خونریز) انجام   ھدفمندانھ بھ سود تبارخاص (ولوانسان ستیز، شرورآگاھانھ و 
 داده شد.                                                                                  

م اختیار ۲۰۱۴آنگاه کھ شخص دیگری بنام دکتراشرف غنی احمدزی درسال 
الت درخارج، تدریس درچند  یامورمملکت را بدست گرفت، او نیزعلی رغم تحص

ش نھاد و  دانشگاه  امریکایی و زنده گی طوالنی درغرب، پا بجای پای سلف خوی
 دردامن زدن بھ تعصبات تباری و زبانی سعی بعمل آورد.                           

بازھم منحیث نمونھ، چند اقدام   یم اززمره ی ھمھ ی اعمال و گفتار وی، میتوان
:                         تفرقھ آمیز او را در اینجا درج مینماییم قوم پرستانھ و   

کامالً میدانست مقام ھای دولتی پاکستان، بخصوص شبکھ غنی احمد زی  *با آنکھ  
ی جھنمی استخبارات نظامی آن کشور با تمام توش و توان در عقب گروه تروریستی 

قومی   اختالفات  و  ھا  ونزاع  قراردارند  درداخل    – ی  زبان  –طالبان  را  مذھبی 
د، بگونھ ی کم خردانھ یی بھ سوی اسالم آباد شتافت و از آنجا، کشوردامن میزنن 

مغایررسم دیپلوماتیک میان کشورھای جھان، بصورت متملقانھ یی بھ سوی شھر 
راولپندی مرکز(آی. اس. آی) یا دفترمرکزی استخبارات نظامی آن کشورسفرنمود  

 یک میز نشست.   دور  می پَروپا قرص گروه طالبانحا  و با یک جنرال پاکستانی
دید و وادید و مذاکراه و مفاھمھ فی مابین شخصیت ھای سیاسی   نظامی   –البتھ 

کشورھا، امری پذیرفتنی است، اما آنچھ دراینجا قابل مکث و تأسف است اینست کھ  
آنھم  بجای آنکھ یک جنرال نظامی کشورمیزبان (ھرگاه ضرورت آن ایجاب کند)،  

مھمان، (آنھم شخص اول   ، بھ دیدارجانبینموافقت قبلی  حصول  برنامھ و  تعیین  ا  ب
ھمھ ی پرنسیپ ھای پذیرفتھ    برخالف، رییس جمھورمھمان،  بشتابد،    کشور دیگر)

سیاسی   ی  کھ    –شده  شتابد  می  مقامی  سوی  بھ  گذاشتھ  زیرپا  را  دپلوماتیک 
 ازنظرپروتوکول دپلوماتیک، ھرگز ھم وزن و ھم ردیفش نیست.                       
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افغانستان  ملت  سیاسی  آبروی  تنھا  نھ  احمدزی،  غنی  اشرف  حرکت  این 
ھ و خلھ گراندربرابرپاکستان را خدشھ دار ساخت، بلکھ در واقع، پروژه ھای مدا

د پاکستانی  ھای  مقام  پروری  علیھ سرنوشت مردم  تروریست  رقبال گروه طالبان 
                                                                   افغانستان را ُمھرتأیید زد. 

تقابل با ویرانگری  غرض  این، تنھا نبود. اشرف غنی احمدزی، بجای آماده گی  *  
دشمنان   خونریزی  درکشور،و  ملتو  آنھا  ی  افگنانھ  تفرقھ  اھداف  گروه   افشأ 

رسماً "مخالفان سیاسی؟"    بجای تروریست ھا و قاتالن مردم،   تروریستی طالبان را
بخشد.                  بھ این گروه خرابکار، وجھھ ی سیاسی خواست  خواند. یعنی   

رسانھ    * اشرف غنی احمد زی، بھ سلسلھ ی عوامفریبی ھای سیاسی، دستورداد تا
یعنی میخواست با این نمایش   را ازپسوند نامش حذف نمایند.  "احمدزی  "  ھا تخلص

د کند کھ او عاری ازھرنوع تعصب قومی و زبانی است. این  ظاھری چنین وانمو
و   آمیززبانی  تعصب  گرایشات  اجراآت خویش،  و  اعمال  درکلیھ  کھ  بود  درحالی 

نمیکرد.چنانکھ رسانھ ھای پیوستھ اسنادی    تباری اش را فراموش  جمعی کشور، 
 مبنی برقوم پرستی ھای وی را بھ نشر میرسانیدند.                                     

   پکتیا، رھبرشبکھ ی   * انس حقانی فرزند جالل الدین حقانی ازپشتون تباران والیت
ازجملھ ی فعالین بیرحم و خصم     واجنت (آی.اس.آی) پاکستان،  تروریستی (حقانی)

درچندین عملیات خونین و حمالت  وگند خورده ی ملت و مملکت افغانستان بوده و  س
جا برضد  ازسوی  تروریستی  باالخره  داشت،  مستقیم  اشتراک  ما  مردم  مال  و  ن 

سربازان امنیتی افغانستان دستگیرگردید و حتا حکم اعدام وی ازسوی دادگاه عالی 
و   یکصدا  با  افغانستان  مردم  اکثریت  غنی کشورصادرشد.  ازاشرف  مراتب  بھ 

او تا  آوردند  بعمل  تقاضا  بجزای   رااحمدزی  دادگاه، ھرچھ زودتر  براساس حکم 
، اما بھ این ملحوظ کھ اومتعلق بھ یک قوم خاص و ھم زبان و ھم  برسانداعمالش  

تبارآقای احمد زی میباشد، نھ تنھا حکم اجرای اعدام او را امضا نکرد، بلکھ عاقبت،  
و  آشکار  قاتل  و     رادستگیرشده  ھمین  احترامکارانھ  بصورت  نموده  رھا  اززندان 

قطرفرستاده شد.           بھ شیخ نشین ، توسط طیاره ی مخصوص کامالً مصوون  
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* تعقیب و دستگیری فرماندھان خیزشھای مردمی درشمال و شمالغرب کشورکھ  
بغرض دفاع ازجان و مال و ناموس اھالی منطقھ سالح برداشتھ و برضد مھاجمان 

" شجاعی" و " علی پور"  میدند. مانند " قیصاری" درفاریاب،  طالبی و داعشی میرز
  کاروان درپکتیا عزیزهللا  ، جنرال  ، " حمید خراسانی" درپنجشیردرمناطق مرکزی

 جنگی   نقاط مختلف  درسانی برای سربازان محاصره شده  و نیزجلوگیری ازکمک ر
   می رزمیدند.                                                      کھ علیھ گروه طالبان

بھ    بھ جای حالت تعرضی و تصفیھ کننده،*قراردادن نیروھای مسلح و مدافع کشور
   .ف وصرفاً دفاعی دربرابریورش ھای سبعانھ و خونین گروه مسلح طالبانحالت پسی

قوم پرستی ھا و    احمدزی)، عالوه ازآنھمھ جفاکاریھا،  –درتحت حاکمیت (کرزی  
قبیلھ گرایی ھا، یک سلسلھ نبشتھ ھا، بحث ھا رویداد ھای متعدد دیگری نیزصورت  

                                     گرفت کھ برخی ازآنھا را در اینجا درج میکنیم:      

اول)کتابی تحت عنوان "دوھمھ سقاوی" چاپ و تکثیرگردید کھ با نگارش بدترین  
الفاظ و موضعگیری کامالً آشکارای تباری وزبانی، قوم تاجیک افغانستان را مورد 
 تحقیرقرارمیداد.                                                                            

تیبی ازداخل ارگ جمھوری بھ بیرون کشیده شد کھ درآنھا  دوم) کاپی اسناد و مکا
بھ صراحت بھ ھمکاران و زیردستان دفتررییس جمھورگفتھ میشد کھ "سعی بعمل  
 آید تا کارمندان دفاترریاست جمھوری ھمھ پشتون باشند.                               

ی بزرگ مالی سوم) آنعده ازوزرا و رؤسای پشتون تباری کھ مرتکب اختالس ھا
افشاگریھای مطبوعات و اعتراض ھای مردمی، نھ تنھا ھرگز  شده بودند، علی رغم  

وظای و  ھا  کرسی  بھ  بلکھ  قرارنگرفتند،  بازخواست  مھمتردیگری مورد  ف 
 نیزمقررگردیدند.                                                                           

مجلس،  رییس  گزینش  غرض  گان  نماینده  مجلس  درونی  انتخابات  طی  چھارم) 
زبانی صورت گرفت کھ حتا موجب نزاغ لفظی،   –متأسفانھ دستھ بندی آشکارقومی  
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شکستن میزرییس و التوای چندین ھفتھ یی کارپارلمان وباالخره، رسوایی مضحک  
                                      سیاسی شد.                                            

عبدالرشید  جنرال    م شخص اوزبیک تباری بنام۲۰۱۴پنجم) درجریان انتخابات سال  
دوستم" بحیث معاون اول رییس جمھور(اشرف غنی احمدزی) شناختھ شد، ولی  
 ھنوزچند روزی ازآغازکارش سپری نشده بود کھ ازطرف رییس جمھورپشتون تبار

                                                                                   رانده شد.    

زبانی درافغانستان، موضوع مربوط بھ "کوچی   –یکی ازمعضالت الینحل قومی  
ھا " و " علفچر" مورد نیاز آنھا درمناطق مرکزی کشور مانند مالستان، جاغوری، 

جلریز، یکاولنگ و غیره میباشد.       دایکندی، دایمیرزاد، اُرزگان خاص، بھسود،  

دولت شدید  با سرکوبی  خان،  عبدالرحمن  امارت  دردوران  ملی،  و     یاین معضل 
، بمیان آمد کھ تا امروزھمچنان ادامھ بخارج مرزھا  ساکنان ھزاره جاتدادن  فرار

دارد. امیرعبدالرحمن خان کھ با کین و قساوت تمام شمشیرعلیھ ھزاره ھا ازنیام 
و ھمانطورکھ درفصل سوم این اثرگفتھ آمد، با استفاده ی ابزاری ازفتوا  برکشید  

ھای تنی چند ازمال ھای مزدبگیرواستعمال اقوام عمدتاً پشتون برضد ھزاره ھا،  
داد،   انجام  کھ  یی  کشی  نسل  با  منازل موازی  و  زراعتی  اراضی  اعطای  با 

ع خونین قومی را  وعلفچرھای ھزاره ھا برای پشتونھای کوچی، درواقع، تخم نزا
کاشت پشتون)  و  (ھزاره  قوم  دو  ادامھ   میان  ھمچنان  امروز  تاھمین  کھ 

                                                                                         دارد. 

ھرچند حامد کرزی درسالھای نخست زعامت خویش، فرمان رسمی مبنی برسکان  
درشھرکھای متعدد وانتصاب وکالی آنان درپارلمان و اعطای یک سلسلھ  کوچی ھا  

مسلحا ازتقابل  شده  حل  قومی  معضل  این  خواست  ظاھراً  دیگر،  و  امتیازات  نھ 
فوقت باالی خانھ و کاشانھ ی ھزاره ھا پایان داد ه شود، ولی متأسفانھ تجاوزوقتاً 

اندرو در  دار" کھ  نکتایی  نشد. زیرا ھمان "طالبان  ن  دولت "کرزی" و "  چنین 
با برقراری ارتباط فکری و "خویشاوندی" با طالبان   جاخوش کرده اند،  احمدزی"

، درصدد برآمدند تا گروه مسلح طالبان را بنام کوچی ھایی کھ  سیاسی و عقیدتی
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سھولت برای مواشی خویش ضرورت دارند، بھ سوی اراضی و  وگویا بھ علفچر  
رکزی گسیل نمایند تا بازھم جنگھای خطرناکی  خانھ و کاشانھ ی ساکنان مناطق م

زنان و جوانان و پیران مناطق مذکور را بکشند، آتش بزنند و    را بھ راه اندازند، 
 غارت کنند.                                                                                 

" تلویزیون بامیان" تھیھ    دریک فلم مستندی کھ درسالھای پسین توسط کارمندان    
اھالی مناطق مختلف ھزاره جات ازحمالت مسلحانھ ی   شده است، دیده میشود کھ

طالبان کھ تحت نام کوچی ھا صورت میگیرد، یاد کرده میگویند چون دولت مرکزی  
لھذا  گیرد،  نمی  و  نگرفتھ  را  طالبان  ازسوی  مسلحانھ  حمالت  چنین  ھرگزجلو 

ش مردمی" را جھت حفاظت ازجان و مال و ناموس  مجبورشده اند نیروی " خیز
خویش بوجود آورند. یکی ازھزاره ھای ساکن دایکندی بھ خبرنگارتلویزیون بامیان  
اظھارداشت کھ چون مھاجمان حتا قبورھزاره ھا را ویران میکنند، پس گروه داعش  

میباشد. ھمدست  نما  کوچی  طالبان  با  ھم   نیز  ھا  ھزاره  دیگر،  ی  بعباره  یا 
رھگذرمذھبی تحت فشارقرارگرفتھ اند و ھم ازناحیھ ی سیاسی.                    از  

آقایان "کرزی" و"احمدزی" تعدادی ازرھبران وجنایتکاران مشھورگروه تروریستی 
با عزوشأن واعطای منزل و حقوق ماھیانھ و حتا توظیف محافظان مسلح طالبان را  

د "مالضعیف" ، "مالشینواری"، مانن درشھرکابل نگھداشت.  غرض حفظ جان شان  
عالوتاً این  وامثالھم.   ، "مالقلم الدین "  ، " مالوکیل احمد متوکل"  "    آغا  سید اکبر"

را وقتاً فوقت بھ میزھای مدورتلویزیونی ھم دعوت مینمودند تا    رچھره ھای منفو
این "  نیستند.  چنین وانمود کنند کھ آنھا دیگرازجملھ ی وحشیان و آدمکشان دیروز

تباران حاکم  اما خونریزکرزی و احمدزی درپرتوالطاف ھم  ناراض" و  برادران 
کھ حتا درداخل شھرکابل درفش سفید طالبانی را    خویش چنان جری وبیباک شدند 

بھ اھتزازدرآورده، مجلس فاتحھ خوانی برای مالعمررھبرپیشین شان دایرنمودند،  
ی و جبھات جنگ آنھا درنقاط مختلف کشور تازه ی این گروه تروریست  با رھبران 

درتماس دایمی قرارگرفتند، بھ سفرھای داخلی و خارجی پرداختند و نقشھ ھای مھم  
ارسال کردند و  نظامی وخیابانی شھرکابل را بھ عناصرانتحاری و انفجاری طالبان  

...                                                                                              
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تعدادی ازپشتون تباران "حزب دموکراتیک خلق    رییس جمھور)  (دو  *این دوآقا،
افغانستان" مربوط جناح "خلق" را نیزنھ تنھا با اکرام و احترام درکابل نگھداشتند،  

دادند تا درمیزھای مدورتلویزیونی حاضر   نیز  بلکھ بھ آنان این اجازه و جرأت را
وحتا ملیت    علناً اھانت روا دارندی افغانستان  ج کشیده و قربانی شده  شده  بھ ملت رن

کنند.                                               ھای غیرپشتون را " حرامزاده ھا" خطاب    

*باالخره آقای اشرف غنی احمدزی، بھ تعداد بیشتر از پنجھزارزندانی گروه طالبان 
کشور، بالفعل  وطنخواه  فدا کاریھای سربازان    را کھ ھمھ ی آنھا دراثرشجاعت و

جزایی و  نافذه ی  درمیدان ھای نبرد مسلحانھ دستگیرشده بودند، مغایرتمام قوانین  
ی ، جوقھ جوقھ رھا ساخت. باید اضافھ نمود کھ این رھا سازیھا، با نوازشھاحقوقی
اده شد  ، اعطای لباس جدید، پول نقد و تشریفات ترانسپورتی و غیره انجام دخاص

تا خدمت بیشتری باشد بھ ھم زبانان و ھم تبارانش و دھن کجی بیشرمانھ یی باشد  
 بسوی ملت دردمند افغانستان.                                                                           

اینھمھ اقدامات و اجراآت یکطرفھ و نا عادالنھ، نشان دھنده ی موجودیت تعصبات  
زبانی و تشدید کننده ی تبارگرایی خونین وخطرناکی بوده اند کھ ظرف  –می قو

وه ھای مختلف جریان داشتھ  کمترازسھ صد سال پسین درکشورما، بھ اشکال و نح 
 و پروسھ ی طبیعی و منطقی رسیدن بھ ملت شدن را بھ ناکامی سوق داده است.  

م) حتا یک  ۲۰۲۰-۲۰۰۱*آقایان "کرزی" و " احمدزی" ظرف مدت بیست سال (
تن ازخائنان ملی، جنایتکاران حرفھ یی، اختالس کننده گان دارایی عامھ، جواسیس 

دستگیرشده را بھ پای میز محاکمھ نکشا نیده و مجازات   و   قاتل  طالبانشناختھ شده و
 – ھمچنان، ھیچ یک ازکسانی را کھ دردامن زدن بھ تنش و تعصب قومی نکردند. 

عصبیت ھای قومی را   ھ و ازاین طریق،زبانی ازطریق قلم وسخن علناً سھم گرفت
نیاوردند.                     کدام اقدام قانونی و سد سازنده را بعمل  ھرگز  ،  مینمایندتقویت    

خودشان وھم ناشی    خصایل فساد آلود افکار و  ھم زاده ی    ،این تساھل وبی عدالتی
بوده است   بمثابھ ی استعمارخارجی  اربابان خارجی آنھا  ازبرنامھ ھای تبھکارانھ ی
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زمینھ ی مساعد ُمماشات وحل تنشھای قومی و زبانی   ھرگزتا دراین آب و خاک،  
   میسرنگردد.                       و مذھبی و باالخره ایجاد مکانیسم منطقی ملت شدن

" انترنتی  درنشریھ ی  ما  ازھموطنان  یکی  قلم  بھ  کھ  یی  نشر درمقالھ  بھ  آریایی" 
بدترین ضربھ را بھ ھمبستگی اقوام افغانستان، طالبان و نژادپرستان  رسید، میخوانیم: "  

ازسال   از رویکارآمدن حکومت جدید {پس  آوردند و پس  وارد  آنھا  بھ  م} ۲۰۰۱وابستھ 
نیزبجای آن کھ مشی ملی افغانستان شمول درپیش گرفتھ شده اقوام بھم نزدیک ساختھ شوند،  

اقوام،   بصورت بین  فاصلھ  گردیده  تعقیب  ساالری  قبیلھ  آفرین  افتراق  مشی  سنتی 
تھ شد کھ منشأ تمام نا امنی ھا و خصومت ھای قومی، تعقیب ھمین سیاست نا  عمیقترساخ

رییس   حتی  کھ  دیگراست  برقوم  قوم  یک  برترشمردن  و  قومی  طلبی  سیطره  درست 
ی قلمرو پاکستان سخن گفت کھ  جمھورکرزی درکنفرانس خبری درمورد دفاع ازپشتون ھا

اع از"لروبر" {پشتونھای ساکن ھردوسوی خط دیورند} بھ نمونھ ی غلظت احساسات دف
شمار میرود کھ بحیث شعار ھمیشگی پشتون ھای نا سیونالیست از زمان امیرعبدالرحمن  

                                                                  ) ۱خان تا امروزتکرارمیگردد." (

نگارنده ی مقالھ، گروه طالبان را ازرھگذرساختاری و عقیدتی دردولت پسا طالبان  
سیاسی.   بنیادگرای  طالبان  و  مذھبی  بنیادگرای  طالبان  میکند:  تقسیم  بخش  دو  بھ 

اضافھ   را  دار"  نکتایی  "طالبان  اصطالح  سیاسی،  بنیادگرایان  و  دربخش  مینماید 
آنھا را گسترش دھنده ی فاشیزم قومی میداند طالبان ، چنین مینویسد: "  درحالیکھ 

نکتھ یی دار، گروھی ازافراد ذومعشیتین (دوتابعیتھ) ھستند کھ سالھا قبل، افغانستان را ترک 
داده بھ کشورھای غربی (امریا، اروپا، کانادا، آسترالیا وغیره) پناھنده شده ...بعد ازبنیاد  

م بنام خدمت بھ مردم کشور،   ۲۰۰۱رھبری حامد کرزی، درماه ھای اخیرسال  حکومت بھ  
لت افغانستان، با پوزیشن غربی  ومطابق بھ پالن ھای عام المنفعھ ی حامیان بین المللی د

امااین  اند...  دیگرشده  شھرھای  و  کابل  وارد  وزمین  ازھوا  امریکایی  و  اروپایی  ولباس 
د و  تحصیالت  تمام  با  ھا  آنچھ تکنوکرات  بھ  غربی...  پوزیشن  ھمان  با  داشتند  کھ  انشی 

افغانستان را بھ سوی وحدت اقوام و مدرنیتھ سوق میداد، آگاھانھ وخائنانھ پشت کردند و بھ 
ھمان طرح ھای فاشیستی رژیم طالبان دراموراداره وسیستم دولتی متمرکزچسبیدند ودرقدمھ 

درخدمت    ھای بعدی، عده یی ازاین ھا وھواداران دارای ریشھ آنھا مستقیماً  اتنیکی  ھای 
بھ   کھ  کردند  معرفی  پشتونھا  قھرمان  را  المللی  بین  تروریستان  این  و  قرارگرفتند  طالبان 

              ) ۲(واکنش ھای جدی روشنفکران واقعی پشتون و غیرپشتون مواجھ گردید..."
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بان  پسا طالزبانی دردوران سالھای    –جریان حساسیت ھا و عصبیت ھای قومی  
حتا دامان رسانھ ھای کھ  حاکمیت کرزی و احمدزی) متأسفانھ آنقدرگسترش یافت  (

روشفکران و وطندوستان واقعی گردید.   انزجارمایھ ی یأس و  و جمعی را گرفت 
مثالً، غرض ورزان داخلی و خارجی، احساسات قومی وسمتی و زبانی عده یی را  

و کشیدن استخوان ھای آماسیده ی   ربھ نبش قبوشان  کار  باالخره  چنان شوراندند کھ
تابوت کردن ھا و دفن کردن ھای    ی "تاجیک و پشتون" کشتھ شده ھا و ھمچنان 

آمیزو  دوباره تعصب  شعارھای  و  آلود  خشم  ھای  غوغا  الی  درالبھ  آنھم    ،
یکدیگرکشید. (مانند نبش قبرسردارمحمد داوود، متعاقب آن   موضعگیری ھای ضد

 احمدزی ودعا واحترام  نبش قبرامیرحبیب هللا کلکانی وسپس اعمارقبرداکترنجیب هللا
   بھ او)                                                                                         

طالب این فصل بدست آورده باشیم، اینک منحیث  بمنظورآنکھ نتیجھ و انتباھی ازم
از یکی  ادبی  مثال،  ھای  انتحاری   " عنوان  تحت  تعصباتی  و  دفاعی  ھای  نوشتھ 

ماه جوالی   تاریخ  کابل"  " صدای  فیسبوک  ازصفحھ ی  کھ  را  م ۲۰۲۰طالبانی" 
برگزیده ایم، دراینجا درج میکنیم. البتھ ازاین دست نوشتھ ھای تحریک کننده ی  

یزدرسالھای پسین زیاد بھ نشررسیده اند.                                     نفرت انگ  

امروزنوشتھ یی درمورد امیرحبیب هللا کلکانی مشاھده کردم. وقتی صفحھ فیسبوک    "
نویسنده اش را بازکردم دیدم نوشتھ ھا پُر ازمغالطھ و تاختن برعلیھ بزرگان غیر 

مانند طالبان کھ در لباس انتحاری رنگارنگ پشتون است. نویسنده بسیار ماھرانھ  
ی ادبی پشت واژه ھا و جملھ ھای زنانھ پنھان میشوند آن شخص درلباس انتحار

رنگارنگ زیبا پنھان شده است، ھویت و تفکرطالبانی خود را کتمان میکند، قوم و  
وطنفروش،  مردمانی جنگ طلب،  را  پشتونھا  غیر  و  متمدن  مردمی  را  تبارخود 

... معرفی میکند کھ جلو پیشرفت کشور را در سھ دوره امیرحبیب هللا،  راھزن و  
ببرک کارمل، استاد ربانی گرفتھ اند. بھ ھمھ بزرگان غیرپشتون حملھ کرده ازجملھ، 
بھ امیرحبیب هللا کلکانی، ببرک کارمل، لطیف پردام، عطا، دوستم، صالح ، احمد  

ف غنی و غیره بھ شدت دفاع  ضیا و درآنطرف ازعملکرد امان هللا، نجیب، اشر
کرده است. دیگران را بھ تعصب و قوم پرستی متھم کرده در حالیکھ  ازسراسر 
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وجودش تعصب می بارد برھمھ روشن است حتی دانش آموزان می بینند، میشنوند،  
میخوانند و میدانند کشور را چھ کسانی درعصر حجر نگھداشتھ است؟ ھمھ دیدند  

کسانی حملھ کردند؟ اما آن شخص با ماندن یک کلیپ  دراین اواخر بھ غزنی چھ  
بھ غزنی را کار   ایران سعی میکند حملھ طالبان  ازحسن روحانی رییس جمھور 

                 ایران قلمداد کند! آیا مردم باورمیکنند حملھ بھ غزنی کار ایران بود؟"

گرو عمیقاً حدیث مفصل بخوان از این مجمل! خوب بنحال خواننده ی گرانقدر خود  
تفکرکن کھ وضعیت فکری واجتماعی ما بکدام طرف روان است؟ چھ دست ھای  

ا کھ ھمھ اعضای اصلی و  ناپاک و کدام شبکھ ھای استخباراتی ھموطنان عزیزما ر
چسان  میکشاند؟  تھیج  و  تحریک  بھ  ھستند،  افغانستان  ی  جامعھ  سبد  سر  گلھای 

وادارمیسازند تا ازدوست را بجای    "جوانان" و " نویسنده گان" و ھمشھریان ما را
و دلسوزمعرفی نمایند؟ چگونھ عامل یورش   دشمن و دشمن مردم ما را بجای دوست

ھای مسلحانھ باالی یک شھر و محل را کھ عمالً ازطرف جاھالن مزدورصفت بنام 
گروه طالبان، آنھم بھ تحریک و حمایت ھمسایھ ی غدارشرقی ما صورت میگیرد،  

و سو میدھند و افراد مملکت عزیزما را بجان ھم می اندازند؟ بھ سوی دیگرسمت    

 

 
 حامد کرزی و اشرف غنی                             

 



 

100 
 

 بررسی تنش ھای قومی در افغانستان 

 

 

 

تم ھشمنابع فصل   
 

 

بھ قلم سید احمد شاه   "طالب ھای رنگارنگ با خصلت ھای گوناگون ")مقالھ ی تحت عنوان  1(
                                                           "آریایی"منتشره ی سایت   -دولتی فاریابی

) ھمان مقالھ                                                                             ۲(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 

 بررسی تنش ھای قومی در افغانستان 

 

 

   نھمفصل 
 

گسترش تنشھای قومیدست استعمار درایجاد و   
 درافغانستان

 
استعمار بخصوص   بدینسو  دھھازچندین    وامریکا  انگلیسروس،  استعمارجھانی، 

وزبانی  قومی  تنشھای  و  بیارمعضالت  آتش  و  کننده  تقویت  محرک،  ی  بمثابھ 
کردهدرافغانستان   بازی  ی  ندا  نقش  کننده  تخریب  و  منفی  نقش  این   .

درواقع، ازسالھای پادشاھی شاه زمان خان،   (بخصوص استعمارانگلیس)،استعمار
درانی   احمدشاه  ی  نواسھ  و  درانی  تیمورشاه  سال  فرزند  میالدی)  ۱۷۹۳(اواخر 

دارد. چگونگی و  ادامھ      ھای مختلفنیز بھ گونھ  درکشورما آغازگردید و تاکنون  
تان  ام و قبایل افغانسوتسلسل دخالتھا و تفرقھ افگنی ھای جانب ھند برتانوی درمیان اق

قبْال ثبت اوراق تاریخ معاصر   ،و بکارگرفتن برخی از رھبران قومی و قبیلھ یی
                                                                     کشورما گردیده است. 

اکنون بایدپرسید کھ منظوراستعمارازدامن زدن بھ قوم پرستی وتبلیغ برتری قومی  
از جملھ، افغانستان چیست؟                                      درکشورھای مورد نظر و  

مقام ھای استعماری جھان دریافتھ اند کھ وقتی اقوام مختلف با زبانھا ومذاھب مختلف 
اختالف اقتصادی و سیاسی و ... نیزدرمیان درکشوروجود داشتھ باشند، زمینھ ھای  

کشورخودش را ازنقطھ ی نظر خواھد بود. پس ھرگاه یکی از این اقوام ساکن در
حس برتری خواھی آنگاه  سیاسی، اقتصادی وغیره قوی تریابد،    یت ویا وضعیتکمی
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برخالف، وقتی قوم دیگر، خودش را ازاین    میشود. آن نسبت بھ سایراقوام تحریک  
زمینھ برایش میسرگردد،دست بھ    ھزوایا کوچکتر و حقیرتریابد، طبعاً بھ مجردی ک

ابرقوم برتر یا برتری طلب خواھد زد. ویا احتماالً دشمن آشتی  تمرد و طغیان دربر
      ناپذیردولت برسراقتداری خواھد شد کھ بھ سود قوم برترموضع میگیرد.        

 این جریان، بھ مرورزمان ، پیام ھای منفی آتی را درقبال خواھد داشت:            

فزیکی میان یک یا چند قوم ساکن    الف) ایجاد بدبینی، نفرت و نزاع  و شاید ھم تقابل
 درجغرافیای مشترک.                                                                       

   تکامل اقوام بھ ملتپروسھ ی  ب) ایجاد کین توزی و عصبیت دایمی قومی کنُد شدن  
                                                                                       واحد  

کھ درآن  ج) نھایتاً تجزیھ ی سیاسی و جغرافیایی و پارچھ شدن شیرازه ی مملکت  
 صورت، منافع استعماربا سھولت میسرخواھد شد.                                     

دست اندازیھای بال وقفھ ی استعمارانگلیس درقلمروھای مختلف کره ی زمین و 
کشتی   صنعتدرواقع، پس ازاختراع ماشین بخاروانکشاف  جھاناشغال کشورھای 

                         دراروپا آغازشد.  دھم ) (درجریان قرن شانزسازی و کشتی رانی  

نخست باال،  ی  ذکرشده  دالیل  انگلیس  روی  قلمرو    استعمار  تا  را  خودش  کھ 
افگنانھ  تفرقھ  تحریکات  و  توطئھ  و  اندازی  دست  بود،  رسانیده   پھناورھندوستان 

افغانستان آغازشدآغاز  را  درقلمرو  زمانی  اندازیھا  دست  این  نیروھای    نمود.  کھ 
و آنگاه کھ   گلیسی توانستھ بودند قسمت اعظم خاکھای ھند پھناوررا تسخیرنمایندان

برتانوی و خراسان آن روز   تنھا بخش شمال ھند (پنجاب) بحیث حایل میان ھند 
ھای   بخاک  شان  تجاوزی  ھای  برنامھ  برتانوی،  ھند  ھای  مقام  بود،  قرارگرفتھ 

                                       کشورعزیز ما را طرح و تنظیم نمودند.            

افغانھای   سرازیرشدن  ازآن،  قبل  درسالھای  برتانوی  ھند  نظامی  ھای  مقام  چون 
نزدیک  از  آنھا را  دلیرانھ ی  فتوحات   پھناورھند، جنگھا و  بھ سرزمین  جنگجو 
افغانھا بسوی ھند   آنکھ ازیکطرف ازھجوم مجدد  بودند، پس برای  نموده  مشاھده 
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و از سوی دیگر، پای خودشان بمثابھ ی اشغالگران تازه نفس بھ    ودیری شجلو گ
خاکھای افغانستان رسیده باشد، ازاختالفات شھزاده ھا و منسوبین امپراتوری احمد  
تخت،   و  تاج  برسرتصاحب  بارکزایی  و  سدوزایی  قبایل  رھبران  ویا  درانی  شاه 

سیاسی میکردند    سؤاستفاده نموده گاه یکطرف قضیھ را تحریک و حمایت مالی و 
گاھی یک شھزاده و یا امیرگریزی را پناه میدادند و    ،و گاھی ھم طرف دیگررا

دیگرگ وآن  اینکار  را.  ی  اھی  بھ  انگلیسی  نکردهبساستعمارگران  ھای   نده  درگام 
  بمنظور و    نموده   درمقابل افغانھا تحریک  نیزدرعین حال،  حکام پنجاب رانخست،  

چنانکھ رنجیت سنگ    میکردند.تصاحب قلمروھای امپراتوری افغانستان تحریص  
را   کشمیر  و  سند  پشاور،  ھای  ایالت  تا  کردند  حمایت  و  ترغیب  را  پنجاب  حاکم 
 ازپیکرافغانستان جدا سازد.                                                               

انگلیسھا قادرشدند سرزمین بزرگ ھندوستان را  وقتی حکام پنجاب ازمیان رفتند،   
میان قبایل  با  مستقیماً  آنگاه  نموده  تسخیر  تماس  کامالً  وافغانستان   ھند 

                                                                                  برقرارنمایند. 

می و استخباراتی مقام تالشھای سیاسی، نظا، و ھمچنان این مطالعات  و  این تماسھا
ھای انگلیسی، باالخره زمینھ ی تعرض مستقیم باالی خاکھای افغانستان و اشغال 

آورد.                  فراھم میالدی ۱۸۳۸درسال نظامی این کشور توسط آنان را   

  ظرف چندین دھھ   پس ازآن بود کھ انگلیسھا، با استفاده از تجارب موفقانھ یی کھ 
ایجاد ده ی  اشغال ش درسرزمین   نیزبا  بودند، درافغانستان  ھندوستان حاصل کرده 

نھا، تبلیغات سؤ بخصوص میان پیروان مذھب  تنش ھای قومی،  تفرقھ اندازی میان آ 
تشیع و تسنن و جنگاندن آنھا علیھ یکدیگر، ھمان پالیسی استعماری " تفرقھ بینداز  

                                 بکارگرفتند.                           و حکومت کن " را

درک کرده بودند کھ ھرگاه اقوام، قبایل   خویشانگلیسھا با زرنگی خاص استعماری  
و طوایف افغانستان یکدست و یکدل باشند، نھ تنھا اشغال کشورشان دشوارخواھد  

درمنطقھ را نیز بھ خطر خواھند انداخت.  (انگلیسھا)  منافع آنھا  درآینده  بود، بلکھ  
دولت  موازی بدان، بھ این نتیجھ ھم رسیده بودند کھ اگرمردم افغانستان دارای یک  
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مرکزی  و کارا باشند، احتماالً بھ تنھایی و یا با اتحاد دولت ھای ھمسایھ،  ،  ملی  ،قوی
بخصوص (ایران و روسیھ)، درصدد تصاحب "مرغ طالیی" شان (ھندوستان غنی  

روی ھمین ملحوظ، خواستند نھ تنھا پالیسی ھای استعماری    برخواھند آمد.  وپھناور)
ق را  درھندوستان  شان  استثماری  سرزمین  و  اشغال  بلکھ  نمایند،  پیاده  قدم  بھ  دم 

خویش  ی  جھانگشایانھ  ھای  نیزجزبرنامھ  را  افغانستان  ستراتژیک 
                                                قراردادند.                                     

ت دادنھا،  پناه  ھا،  دخالتھا، جاسوسی  اندازیطپس،  تفرقھ  و  قومی،  میع کردنھا  ھای 
زبانی و... را درمیان رھبران قبایل، شھزاده ھای حریص و ساکنان خوش    مذھبی،

قلب و زود باورافغانستان بھ راه انداختند کھ ماحصل آن، خونریزی ھای وحشتناک،  
ی  کورکردن ھا و کین توزیھای ویرانگرانھ و باالخره، وطنفروشی ھای ننگ آور

                                                          بود کھ تاریخ کشورما شاھد آنھاست.

جانب استعمارکھ درال بھ الی آنھمھ فعالیتھای مزورانھ مجرب ترشده و شناخت آن  
ازنقاط ضعف حکام مرکزی و محلی و افراد و عناصرسست عنصروقدرت طلب  

االی متنفذین  بیشترو عمیقترمیگردید،  باالی برخی ازسران اقوام و قبایل وھمچنان ب
 طوایف و مناطق مختلف کشورما تمرکزنمودند.                                        

بود کھ با عزل و نصب حکام و امیران مفسد و جاه طلب، با تبلیغات ماھرانھ   ھمینجا
با استخدام عناصرخود فروختھ ی قومی و مذھبی و دامن زدن  ی دینی وسیاسی و  

نابرابری ھای اجتماعی،    گیری ازترویج علم و دانش توانستندبھ موج جھالت و جلو  
روح بی باوری و بی اعتمادی میان دولت و ملت و باالخره بیگانگی و تقابل قومی،  
 زبانی و مذھبی را بمیان آورند.                                                           

بیان میدارند، این تقابل قومی و مذھبی و زبانی،  تا آنجا کھ شواھد و اسناد تاریخی  
حاکمیت دردوران  امارت    بیشترینھ  و  خان  محمد  ی    امیردوست  تازیانھ  دارو 

خان زعامت  عبدالرحمن  درسالھای  اسالمی   وباز  دولت  نادرخان،  سردارمحمد 
مجاھدین و امارت گروه جھل پرورطالبان درکشورما صورت گرفتھ است کھ ریشھ 
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این  ی  ھمھ  منا  ی  درزمین  بشری  ضد  استعمارفمصایب  داشتھ  ع  وجود 
                                                                                      ودارند. 

چرچیل" صدراعظم کشوراستعماری انگلستان نقل شده است کھ دریک  وینستون  از"  
" شما کھ درھمھ جای   موقع خاص، نماینده ی یکی از خبرگزاریھا ازوی پرسید:

میع و سرکوب و اشغال موفق بوده اید، چرا نتوانستید و یا نمیتوانید  طدنیا، درکارت
درجاھای " ایرلندشمالی" دربنا گوش تان را مطیع سازید؟ "، " چرچیل" پاسخ داد: "  

اقلیت خاین استفاده نماییم، ولی   ایم ازغفلت اکثریت جاھل و از خیانت  دیگرکوشش کرده 
                                                 چیزی در ایرلند سراغ شده نمیتواند. " چنین

استعمار(  میکند.ھرزمانیکھ  بسیارصدق  افغانستان  درمورد  سخن"چرچیل"  این 
و پاکستانی) توانستھ اند حکام دست نشانده ی    ، ایرانیانگلیسی، امریکایی، روسی

نشانند و احساس ُحب وطن و آزاده گی را را درافغانستان براورنگ قدرت ب  انش
ھاد آنھا بکشند، تنش ھای قومی، زبانی، محلی و مذھبی درکشورما سربلند کرده  درن

               و درد سرھای عدیده یی را بھ بار آورده است.                                     

میخوانیم:  ھ ھا چنین" دریک مقالھ ازآقای "ب. فایض" راجع بھ تأثیرگزاری ھمسای .   
بھ قوم ھزاره ھم چنان تأثر    ۱۹۹۶کشتھ شدن عبدالعلی مزاری رھبر حزب وحدت در سال    "

ازین در سالھای   قبل  اند، در حالی کھ  آماج قرار گرفتھ  از روی اختالف قومی  آنھا  داد کھ 
ایران تالش کرد کھ از طریق حزب وحدت در افغانستان یک جنگ قومی راشعلھ ور    ۱۹۹۲

                                 )                                ۱"  (سازد و این حقیقت قابل انکار ھم نیست

ھمین امروزنیزآشکارا دیده میشود با اشغال نظامی افغانستان توسط ابرقدرت امریکا  
اراده را برمسند حاکمیت   صالحیت و بی  بی  یو متحدان جھانی اش، نھ آنکھ دلقکھای

بلکھ نظام عسکری، سیستم اقتصادی، روال فرھنگی و حتا روحیھ و   نشانیده اند،
ن اجتماعی مردم ما را چنان قبضھ کرده اند کھ چیزی برای زوال کامل ھویت  روا

 تاریخی و فرھنگی و ارزش و  اھمیت جھانی این کشورما باقی نمانده است.       

جھان،  استعماری  قدرت  یک  بعنوان  امریکا  ابرقدرت  جدید  ھای  ازطرح  یکی 
جھانی سازی سرمایھ عبوربھ سوی " گلوبالیزیشن" یا جھانی سازی سرمایھ است.  

        یعنی، یکدست ساختن جھان تحت ھژمونی ایاالت متحده ی امریکا.            
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وحشتناک   جنگھای  اندازی  راه  مانند  دارد  مقتضیاتی  و  تبعات  جدید،  طرح  این 
درمناطق مختلف جھان، شکستاندن دولتھای قدرتمند، تقسیم و تجزیھ ی کشورھا و  

رسم  بھ این راه و    ،طراحان آن خوداکستر. چنانکھ  باالخره عبوراز روی خون وخ 
س ایجاد افتراق قومی و زبانی و ... و چاق کردن آن با راه خونین معترف اند. پ 

اندازی جدال ھای لفظی و قلمی ازدفترتا مدرسھ و از مدرسھ تا پارلمان و اھرم 
داران  ھدف  مذاق  بھ  اجتماعی  و  فرھنگی  ھستی  سایرنھادھای  و  حاکمھ  قدرت 

ت.                                                        استعمارجھانی کامالً منطبق اس  

ابرقدرت  کشور،  دربحبوحھ ی چنین یک حالت دردناک  روی ھمین استدالل است کھ  
طالبان را میگیرد،    ، متعصب، قوم پرست و خونریز  امریکا جانب گروه تروریستی

ن نوالھ خوارھردو  انگلستان طرح طالبانی شدن افغانستان را می ریزد، پاکستان (ای
ھا نفاق  و  آتش جنگھا  باالی  متذکره)،  ایجاد شدهقدرت  ایران،    ی  پاشد،  نفت می 

می تشیع  ازاھل  ھواداری  غمخواکندادعای  را  خودش  اوزبیکستان،  راوزبکھای ، 
افغانستان میداند، ترکیھ طرح " پان ترکیسم " را پیش میکشد و روسیھ ھم خودش  

                                     یم می انگارد.  را درتعیین سرنوشت مملکت ما سھ

و   نیابتی  جنگھای  نشدنی  گل  آتش  بخصوص  درافغانستان،  شده  ایجاد  تنشھای 
ارتجاعی میان دولت کابل و گروه ھای تروریستی (طالبی و داعشی) چنان حالت  

ت  بی پیشینھ را بارآورده است کھ حتا رھبران نوکرصفت پاکستان، باالی ملت و دول
افغانستان آشکارا و بدون مالحظھ  امر و نھی میکنند. رھبران، جنراالن و مفتی  
ھای سیھ اندیش پاکستان کھ خود آب ھستی مردم ما را گل آلود ساختھ اند، تا انجا 
تاجیک) ساکن کشورما را  بخود حق میدھند کھ فیصدی قوم (ھزاره و پشتون و 

ازدست رفتھ نمایند، " حقوق  تعیین  پشتونھا  ازبیرون  کنند وحتا    ؟ ی  " را مطالبھ 
                      درتعیین و تقررمامورین عالیرتبھ ی دولت کابل سھیم شوند.    

زبانی    –این حالت اسف بار، بیانگروخامت اوضاع ناشی ازگسترش تنشھای قومی  
درکشوراست. اگرحمالت سبعانھ ی تروریستی طالب و داعش علیھ جان   مذھبی و

قوم مال  ازنفوذ   و  عالوه  مدنظربگیریم،  را  پسین  درسالھای  تشیع  اھل  و  ھزاره 
اندیشھ ھای منحط وھابی  پاک     سم افکارو  نا  دراین زمینھ، دست  عربستان سعودی 
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، یعنی منابع و شبکھ ھای مغرض ودشمن  اغراض استعماری نیزدرآن نھفتھ است
سرز میخواھند  شان  بومی  مزدوران  ھمسویی  و  ھمکاری  با  اجانب  مین  کیش 
من و  افغانستان و باشنده ھای آزادیخواه و سلحشور آنرا برای ھمیش، بی اتفاق، نا ا

را مسدود  این آب و خاک  ناآرام نگھداشتھ راه ھرنوع روشنی و پیشرفت بسوی  
                                                                                   سازند.    

خاصمانھ ی زبانی و قلمی، نگارش کتابھای تعصباتی بنام ھای  بحث ھای تند و م
آمیزعناصربرتری  اظھارات توھین    مستعاروغیرمستعار(مثالًکتاب "دوھمھ سقوی")

خواه علیھ اقوام باھم برادرو حتا بیگانھ خواندن " تاجیکھا و اوزبیکھا و ھزاره ھا 
یکدست    و ایران"،  و ..." و " ضرورت برگشت آنھا بھ تاجیکستان و اوزبیکستان 

یاوه   سازی قومی افغانستان بھ قیمت راندن ودریدن سایراقوام ساکن درخاک کشور،
،  تمرکزتعصب قومی و زبانی دراھرم قدرت درافغانستان  جانب داری ازوگویی  

گشایش صفحات مجازی(فیسبوک) و طرح موضوعات قومی و زبانی و نگارش "  
نفرت   کننده و  باالخره، درمیان کشیدن بحث    انگیزکامنت" ھای تحریک  ھای  و 

"افغانستان"،  اسم  تاکید روی  "افغان"،  ی  واژه  "زبان"،  تقدس  برانگیز  حساسیت 
بیانگرتالشھای     وغیره،  برتردانستن کلمھ ی "پشتون" و"اکثریت" و "اقلیت" قومی   

استعماری و ضد ملی در کشورعزیزماست کھ بویژه، طی بیست سال پسین آشکارا 
کھ برجستھ ترین نمونھ ی آن، چاپ   میشود  دیده و شنیدهنحو تھوع آور آن    و بھ

کتاب " دوھمھ سقاوی" است کھ با نشر و پخش آن، یکباردیگرزخم ناسورمردم ما  
                                             را ناخن میزنند.                                 

قوی" تذکرداده شد، برای آنکھ خواننده ی عزیزالاقل  چون ازنشرکتابی بنام "دوھمھ س
ازمتن این کتاب فتنھ انگیزانھ داشتھ باشد، اینک یک بخش  بتواند تصویرو تصوری  

پاسخ نامھ یی بنام "یغمای دوم منگلی" دراینجا درج نموده    ۳و ۲آنرا از صفحات  
                        اصل موضوع را دنبال میکنیم:                                      

و   مظلوم  محکوم،  افغانستان،  درکشورخویش  پشتونھا  کھ  است  سال  پنجاه  و  دوصد   "
درغالمی کلتوری اجانب بسرمیبرند و دوصد پنجاه سال میگذرد کھ پشتونھا با داشتن اکثریت  
مطلق خویش مجبوراند بھ لسان فارسی تکلم نمایند... و یکصد سال میگذرد کھ تاجکستانی  
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ای نامرد دوشنبھ درمقابل  روسھا فراررا برقرارترجیح داده بھ عنوان (چای نخورده جنگ  ھ
واداری زمامداران وقت با نمیشھ) واردافغانستان میشوند و با استفاده از ضعف عقیدوی  

فارسی نژادان ایرانی یک مجموعھ ضد ملی، ضد افغانی و دشمنی با قوم ستون فقرات وطن  
و از اختالط دو جناح فوق الذکر( تھران) و ( دوشنبھ) یک کلتورفاسد ونھا) را تشکیل  (پشت

جاسوسی،   عیاشی،  فحاشی،  قرن  یک  درجریان  کھ  سبزمیشود  افغانیت  شرم  و  کثیف 
شرم  چاپلوسی، پابوسی و انواع خواص ابلیسی را درکابل ترویج نموده شھر را بھ مرکز فساد

مال و غرب درخدمت ھرغاصب ظالم دشمن  آور تبدیل مینمایند... این فراریان بی فرھنگ ش
ت فیصد  دوازده  اقلیت  یک  کھ  قرنھاست  میگیرند.  قرار  رھبران افغانستان  {آنچھ  اجیک 

پاکستانی، بخصوص جنرال پرویزمشرف نشخوارمینمود!} کھ ھفت فیصد آن بعد ازاشغال 
کردند بلکھ  ممالک آسیای میانھ بھ افغانستان فرار و دراینجا نھ تنھا سکونت دایمی اختیار  

ریک دھھ اخیردو مرتبھ با بقدرت رسیدن ستمیان  دبرسرنوشت افغانستان مسلط شدند... و
ل پشتونھا شدند. اداره ستمی دشمن قسم  وطن فروش، مرتکب مظالم فجایع و جنایاتی بمقاب

خورده افغانستان واحدمسلط برسرنوشت کشور باید فوراً باال تأخیر وحیلھ ھای شیطانی بھ  
م شوند... این ظلم و بی عدالتی  شمول فھیم و سقاویان دیگرازقدرت منفی وخلع سالح عام وتا

ازدو ثلث اکثریت یک لسان اقلیت    درمقابل پشتونھا باید خاتمھ پیدا کند کھ با داشتن اضافھ
ناچیز (فارسی) ازقرنھا باالی شان تحمیل شده است... فروگذاشت وعقب نشینی قابل تحمل  

دفتری، کشوری،  نیست و زبان پشتو لسان ملی و رسمی افغانستان قبول شده و تمام امور
 تعلیم و تربیھ، افھام و تفھیم بھ آن صورت بگیرد..."                                             

افگنانھ، دستوری و   پس، تفرقھ  بھ ماھیت زشت،  میتواند  خواننده ی گرامی خود 
   استعماری و ضد ملی متن کتاب "دوھمھ سقاوی" پی بَرد.                              

دربازارقصھ خوانی  کتابی  بود،  برسرقدرت  درافغانستان  داکترنجیب هللا  زمانیکھ 
ظاھراً   آن  ی  نویسنده  کھ  بشناسید"  را  "نجیب  عنوان  تحت  رسید  پشاوربچاپ 
صدیق   خانم  توسط  پسانھا  اما  بود،  شده  معرفی  "صدیق"  بنام  برادرداکترنجیب 

نده ی آنرا دربرابرپرداخت اصالً شبکھ ی (سی.آی.ای)، نویس دید کھ  مذکورافشا گر
 پانزده ھزاردالربھ انجام اینکارتوظیف کرده بود.                                       

ھای   شبکھ  کھ  میرساند  تلخ  واقعیت  این  بھ  را  یکباردیگرما  موضوع،  تذکراین 
خونریز(آی. اس. آی) پاکستان، بھ منظورایجاد استخبارات خارجی، بویژه شبکھ ی  
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قومی و شکساندن مکانیسم پروسھ ی ملی شدن درافغانستان، چھ تالشھایی  افتراق  
                                                                           کھ انجام نمیدھند؟ 

ھرگاه بھ تاریخ بیست سال پسین کشورنظراندازیم، علی رغم فیصلھ ھای نا عادالنھ 
انس بن و جفاکاریھای بیگانھ ھای مغرض بھ حق باشنده و نا عاقبت اندیشانھ ی کنفر

طالبان بھ  ھای این سرزمین، حامد کرزی کھ درپایان امارت شئونیستی و ضد ملی
، اگرمیخواست،میتوانست درسالھای طوالنی زعامت  صحنھ ی قدرت آورده شده بود

ردم ما خویش وبااستفاده ی معقول ازتسھیالت بین المللی،  بسا زخم ھای تاریخی م
ا نماید؛ زیرا باشنده ھای مناطق مختلف کشور، با تحول ملی و بین المللی  را مداو

پسا طالبان تکان خورده و آماده ی ُمدارا،  یکدیگرپذیری و استقبال ازھرنوع ترقی  
و پیشرفت فکری و اجتماعی گردیده بودند. ولی چون وی زاده ی قبیلھ بوده و تحت  

قرارداشت، قومیت  مالی   تأثیرشدید  بزرگ  اختالسھای  و  اداری  فساد  تنھا  نھ 
یی،   قبیلھ  و  قومی  تعصبات  درپناه  بلکھ  نمود،  مروج  را  دولتی  دردستگاه 

قومی را زنده نگھداشت و گروه    و انزجاریکباردیگربالی سرکوب شده ی تاالن  
جلوگیری  جداً  آنھا  ازسرکوب  و  "برادر" خواند  تروریستی و خونریز طالبان را 

                                                                                  بعمل آورد.

دویی    سیاست  خویش،  زعامت  اوایل  ازھمان  حامدکرزی  کھ  بود  درحالی  این 
را بکارگرفت. ھیچ خاینی را بھ محکمھ نکشانید، ھمھ را با یک چشم   تیوماکیاولیس

د اوضاع و احوال کشور استفاده نکرد،  ندید، ازنیروی جوان وشایستھ درجھت بھبو
شیوه ی منحط و ننگین رشوه گیری تا سطح ھرم قدرت را مروج نمود و حتا کار  

دفاع ایاالت متحده ی امریکا (آقای گیتس) تقاضا را تا بدانجا کشانید کھ از وزیر
گروه  تقویت  و  جھادی"  "مزاحمین  کردن  یکطرفھ  و  منظورراندن  بھ  تا  نمود 

(رابرت گیتس)                                  بان، اورا یاری رساند. تروریستی طال  

وزبانی  محلی  قومی،  افتراق  ھای  زمینھ  پسین،  درسالھای  کھ  فکتوردیگری 
درکشوررا مساعدترساختھ ازاتحاد اقوام مختلف درسراسرمملکت جلوگیری مینماید،  

ازبکارگیری و  عالوه  استفاده ی  ھای کالسیک جاسوسی،  ازتکنالوژی  شیوه  سیع 
و استفاده ازنیروی  "  ھوشمند  تکنالوژی  ھا، استفاده از"  اطالعاتی و بھ قول امریکایی
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تداوم   یعنی  انفعاالت جاسوسی درافغانستان است.  بومی و"کم مصرف" درفعل و 
اشغال کشوربا استفاده ازقوای اندک نظامی و کنترول ھمھ جانبھ ی آن با بکارگیری 
تکنالوژی پیشرفتھ ی اطالعاتی و استفاده ی ابزاری ازجواسیس تربیھ شده ی بومی 

                                                             درداخل افغانستان و منطقھ.   

و   قومی  بھ شئونیسم  منظوردامن زدن  بھ  استعمارخارجی  است کھ  دلیل  ھمین  بھ 
...از و غالباً تا رسیدن بھ تقسیم و تجزیھ ی کشور،زبانی و تعمیق تنشھای درونی  

صفحات بھ شمول انترنت و    ) نوشتاری، گفتاری و تصویری  (   رسانھ ھای سھ گانھ ی
استعمار، مجموع رسانھ ھای یاد شده  وصفحات   مینماید.   ابزاری  فیسبوک استفاده ی

مجازی انترنتی و فیسبوکی را چنان ماھرانھ بکارمیگیرد کھ مثالً با گزینش تاپیک 
وسوسھ انگیز وھمچنان  بھ راه انداختن جرو بحث ھای     وطرح ھای  ھای حساس

فراد جامعھ، احساسات جوانب مختلف را بھ  فی مابین ای قومی و زبانی  معاندانھ  
تحرک واداشتھ با انگشت گذاری روی زخم ھای آماسیده ی تباری واجتماعی و ...  
  ( و زبانی و مذھبی  (قومی  و بی حرمتی شخصی و جمعی  بھ فحاشی  سخن را 
پرستی   ازقوم  ناسورناشی  زخم  و  دیرینھ  درد  نمیخواھد  ترتیب،  بدین  و  میکشاند 

                              گردد.     ومت ھای جانکاه ناشی ازآن ازالھوتبارگرایی وخص

بھ جھل پروری و نفوذ سیاسی و  تنھا    مارا اعتقاد براینست کھ استعمارنوین دیگر
روحیھ شکستاندن  تا  بلکھ  نمیکند،  نظراکتفا  مورد  ی  جامعھ  دریک   اقتصادی 

و احساسات ملی وتجزیھ ی یک مملکت بھ اجزای مختلف آن نیزپیش    وطنپرستی
متقابلھ پراگنی  نفرت  و  مذھبی  تعصبات زبانی،  پرستی،   قوم  ترویج  کھ   ،میرود 

   محسوب میشود.                                ابزارمھم رسیدن بھ این ھدف ناپاک 

جک کلی" بعنوان یکی چنانکھ یکی ازتحلیلگران نشریھ ی " پُست گزت" بنام "  
افغانستان  ازمزد بگیران استعماردریک مقالھ ی فتنھ انگیزانھ ی خویش نوشت: "  

کشوریست کھ انگلیسھا آنرا درقرن نزدھم بحیث یک سپر ایجاد کردند تا مردمان مختلف و  
یکدیگر خویش را دوست ندارند... ما با    مخالف باھم درآن زنده گی کنند، مردمانیکھ ھرگز

تالشھای مان غرض ایجاد یک دولت مرکزی بھ َدورحامد کرزی، درحقیقت  برضد منافع مان  
ل مرز مشترک عمل خواھیم کرد... بگذارھشت ملیون تاجیک با داشتن ھفتصد و پنجاه مای
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با داش تن چھارصد و  با تاجیکستان ، بھ آن کشور مدغم شوند. بگذارنھصد ھزار ترکمن 
ترکمن با  مشترک  مرز  مایل  مدغم  پنجاه  ھا  ترکمنستانی  ملیون  نھ  اعشاریھ  چھار  ستان،با 

اوزبیکھای   ملیون  ھشت  و  بیست  با  بگذارید  را  اوزبیک  ملیون  پنج  اعشاریھ  دو  شوند، 
)                                                            ۲( اوزبیکستان یکجا شوند..."  

یکی از دیپلوماتھای کارکشتھ وحافظ منافع  امریکا بنام " رابرت بلک ویل"    ویا
... امریکا برای عبور ازبحران و پایان دادن بھ آن، بھتراست افغانستان را بھ دو  گفت : " 

کشورتقسیم کند... باید ده والیت جنوب شرقی افغانستان برای طالبان واگذارشود تا امارت 
سیس نمایند وامریکا درآن صورت میتواند تنھا بھ شمال افغانستان  خود شان را درآن جاتأ 

)                                                                             ۳(  توجھ داشتھ باشد. "   

درگوشھ یی ازکتاب " امریکا درافغانستان" ازقول جنرال قسیم فھیم وزیردفاع رژیم  
... وقتی با ھیأت روسی مذاکره شد، آنھا گفتند کھ جورج بوش حامد کرزی میخوانیم: "  

با پوتین مذاکره کرده و فیصلھ نمودند کھ افغانستان بدو قسمت شمال و جنوب تقسیم شود. 
د و درشمال حکومت تشکیل دھید،  بوش گفتھ کھ پاکستان را قانع  میسازد. شما ھم قانع شوی

                                                      )           ۴ما ازشما حمایت میکنیم..."(

را   یی  مصاحبھ  طی  روسی  ازکارشناسان  یکی  الکساندرکنیازوف 
امریکا درحال تحریک گروه ھای قومی وطایفھ یی گزارشگر"خبرآنالین" گفت : " ...

  درمنطقھ ی خاورمیانھ و آسیای میانھ است... امریکا سناریوی تجزیھ ی کشورھای منطقھ 
ا بھ اجزای کوچکتر دنبال میکند کھ آینده ی تیره  وتار و خطرناک در پی دارد... درھمھ ر

کشورھا و بین کشورھا، اختالفاتی کھ پدید آمده ناشی از مسایل قومی، گروھی، مذھبی و  
دریک کالم، طایفھ یی است. میان شیعھ و سنی اختالف افتاده است، میان ُکرد ھا  وتُرکھا  

مسلمانان و مسیحیان اختالف است. یعنی درھرکشوری روی قومیت ھا    میاناختالف است،  
مرج  واختالف   و طایفھ ھا برنامھ ی اختالف افگنی درحال پیاده شدن است... ایجاد ھرج و

افگنی، کمک بھ گروه ھای مخالف برای شورش و دامن زدن بھ مطالبات قومی و طایفھ یی  
تجزیھ ی  کشورھا و تبدیل آنھا بھ واحد ھای کوچک، بی  نھایتاً یک ھدف درپیش دارد و آن  

خاصیت و کم تأثیراست کھ دایماً برای حفظ خود در تب و تاب و تنش بسر میبرند و قادر بھ  
ھای جھانی نیستند... این خواستھ ی امریکایی ھا درافغانستان با شدت    دبازیگری درفراین

دن ازطریق  ھا  امریکایی  میشود...  دنبال  کُل  بیشتری  افغانستان،  تجزیھ ی  کردن طرح  بال 
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آسیای مرکزی از جملھ قرغیزستان، تاجیکستان و اوزبیکستان را با تنش مواجھ میکنند و  
   میکنند"                                    درگیری پایان ناپذیری برای ایران و پاکستان فراھم

م)، کرسی ھای  ۲۰۰۱کنفرانس بن (  غرض ورزانھ ی  ھرچند بربنیاد فیصلھ ھای
 پشتون، تاجیک، اوزبیک و ھزاره )اقوام   دولتی را با درنظرداشت "حقوق" تنھا (

سھمیھ بندی نمودند، مگر حقیقت اینست کھ تنھا  باال کشیدن شخص و یا بھ کرسی  
نشاندن فردی از افراد یک قوم یا طایفھ، ھرگزگره گشای معضل دیر پای زبانی و 

زیرا افرادی کھ ظاھراً بنام این قوم و یا آن قوم، این طایفھ د.  نمیتوان  شدهتباری و ...
نشانیده میشوند،   یا آن طایفھ دستچین گردیده و بھ کرسی مثالً وزارت و ریاست و ... 

نھ تنھا ھرگزنماینده ی واقعی آن قوم یا طایفھ نمیباشند، بلکھ باسھولت تمام با اھرم  
بیع    درمعرضو طایفھ ی خود را    قدرت ھای داخلی و خارجی سازش نموده قوم 

                                                                                     وشرع قرارمیدھند.  

،  میزآنمسخره  آالتقاطی و  باز، ھمھ میدانند کھ  باتقسیم کرسی ھای دولتی بھ شکل  
اصلی ترین،   ند رسید؛ زیراآسایش نخواھحق و ھیچ قوم و طایفھ یی درافغانستان بھ 

اساسی ترین و معقولترین راه حل این معضل بزرگ اجتماعی درافغانستان،  عبارت از اصل 
گانی  مشارکت ھمھ  و  ثروت،    ملی  و  قدرت  ی  عادالنھ  تقسیم  کالن،  ھای  گیری  درتصمیم 

برابری حقوق ھمھ ی اقوام، احترام بھ عقاید فردی، سیاسی و مذھبی افراد جامعھ و باالخره   
از بند فریبنده ی " اقلیت  و اکثریت"  قومی و زبانی و تمرکز    و سیاسترھا سازی  اندیشھ  

ر بزرگ ملی و  منافع  نظام سیاسی،  برشایستھ ساالری و  دموکراتیزه کردن  بھ سوی  فتن 
وبس.                                            استوفرھنگی درافغانستان افتصادی  ،اجتماعی  
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منتشره     –مقالھ ی " امریکا دامن زدن بھ تفرقھ ی قومی و..." بھ قلم ب. فایض    )۱(

م                                             ۲۰۱۷ی نشریھ ی انترنتی " ویسا"  اکتوبر    

)، تألیف  ۳۸۰م)، صفحھ ی (۲۰۱۴تا ۲۰۰۱)کتاب "بررسی وقایع افغانستان از۲(
                                                          ک. پیکارپامیر، چاپ کانادا     

) ھمان منبع و ھمان صفحھ                                                           ۳(  

                                                         ۳۸۱صفحھ ی  –) ھمان منبع ۴(
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 نتیجھ 
 

تذکرداده  "    قومی درافغانستان  تنش ھای  بررسی  بنام "  صفحات این اثرآنچھ طی  
افغانستان   یرپای شد، یکی ازمعضالت د و الینحل اجتماعی جامعھ ی کثیراالقوام 

، است. این معضل پیچیده تاریخی واجتماعی کشور، تا آنجا کھ بھ مالحظھ میرسد
بھ زبان و از زبان بھ نزاع  متأسفانھ درسالھای پسین ملتھب تراز قبل گردیده ازذھن  

                                                         ھای قلمی و عملی تکامل کرده است.    

زخم   ھزاران  کھ  افغانستان  مانند  دیده  استبداد  و  جنگزده  کشورفقیر،  دریک 
ھجوم قدرتھای مقتدرمنطقھ و جھان  توطئھ و  ناسوردرپیکرداشتھ  و ھنوزھم مورد  

و نزاع ھای مذھبی    نفرت پراگنی ھای درونی  ،ردارد، موجودیت تنشھای قومیقرا
بھ عالج    کھ ھرگاه ھرچھ زودتر توجھاند  و محلی و تباری وامثالھم،  درد جانکاھی  

و با تدبیر بھ حل اساسی و علمی و    منطقی  بگونھ ی تمدنی،مبدول نگردد و      ھاآن
              لرزاند.  ی ملی ما را  خواھد آن پرداختھ نشود، مسلماً بنیاد ھست انسانی

ازآن،   ناشی  تعصبات  و  گرایی  قبیلھ  و  پرستی  دریغقوم  درروزگاری   با 
و پیشرفت   ترقیھشیاری و  خود نمایی میکند کھ جھان بھ اوج  درکشورعزیز ما  

آن،  دردوران انفجار تکنالوژی معلوماتی نفس میکشند. پس  رسیده و باشنده ھای  
درچنین روزگاروچنین دورانی کھ بشردراندیشھ و تالش درراه تسخیرھوا وفضای  

   میرود.              الیتناھی است، شرمساری بزرگی بھ نسل انسان متمدن بحساب
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و قبیلھ پرستی و تعصبات کورناشی ازآن، گاھی   درکشورما (افغانستان)، قوم گرایی  
.  و ُحب قدرت و مکنت ھم در می آمیزد با ایدئولوژی ھای خاص و گرایشات مذھبی  

بدین مفھوم کھ غالب رھبران قومی، با سؤاستفاده ازجایگاه اجتماعی خویش، بجای  
ران و  د، با سن ھمیدتالش بخرچ    ،دن آنکھ بھ احقاق حقوق قوم و طایفھ ی خود بیندیش

سایرمتنفذین  و  دولتی  سود    قدرتمندان  بھ  نموده  تبانی  جو  منفعت  شحص  شریرو 
گام بردارند. بنابرآن، منفعت  آنھا    ی مربوطھ    و بھ زیان قوم ومحل و منطقھ  خویش

ایجاب میکند تا اندیشھ ھای منحط قومپرستانھ را گسترش داده افکارعامھ را علیھ 
ذاشتن اعتماد متقابل، حقوق، حیثیت و خواست  یکدیگربشورانند و خود، با زیرپا گ

                                 نمایند.   ، شیادانھ بازیخویش ھای انسانی واساسی قوم

ماھیت سیاسی    اآتاقتض   ، مطابق بھ  دولت ھای دست نشانده، ضد ملی و غیرقانونی
جھان ونوالھ   نسبت وابستھ گی ھای فکری و مالی و ... با قدرتھای استعماریو  شان  

وشریرقومی و قبیلھ    ، با ھمدستی و ھمسویی با سران مرتجع خوران منطقھ یی آنھا 
، زیرا دولتھای  بھ تنشھا و تشنج ھای قومی و زبانی و محلی دامن میزنند  یی، ھماره  

اقوام  عملی  و  حقیقی  ازوحدت  شان  استثمارگرخارجی  ولینعمتان  ھمانند  متذکره 
   دارند.   ھراس یکصدا  ، یکدل و یک ملت متحد ستیژ   مختلف و رسیدن این اقوام بھ

ازآنجاییکھ یک ملت متحد ویکپارچھ میتواند بھ ایجاد یک نظام آزاد و دموکراتیک  
بََرد   پی  شھروندی  اصالیب  و  حقوق  مزایای   و  مراحل  بھ  و  ،  باالخرهوبیندیشد 

دھد،  دموکراتیک  ھای  درپرتوآگاھی تشخیص  بخوبی  را  بد  و  نیک  درگزینش  ، 
ازامورھستی ملی   را  نقش بازی کند، دست استعمارگران    ی ملی و مردمیدولتھا

نا برابری ھا، ستمگریھا، بیعدالتی ھای اجتماعی   کوتاه سازد، برضد  ترفند ھا و 
ً برزمد و   درروشنایی عقل و خرد، دانش و بینش وسایرفراست ھای الزم،    ونھایتا

جوانب مغرض (سودجویان قومی    ، لھذاد کشوررا بسوی تعالی و بی نیازی سوق دھ 
وقبیلھ یی، دولتھای طماع درمنطقھ و استعمارگران جھانی) ھرگزنمیخواھند مردم  
نایل   دموکراتیک  سالم  نظام  یک  بھ  وباالخره  دانش  و  فھم  بمدارج  افغانستان 

                                                                آیند.                            
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ازسرراه خویش  آمد،  گفتھ  کھ  را  موانع  آنھمھ  بتوانند  افغانستان  مردم  ھرگاه  پس 
برداشتھ وقادرشوند تنشھا و تعصبات قومی و زبانی و سمتی و مذھبی را بھ محبت  

ھای فریبکارضد ملی میتوانند بھ  دیگرنھ دولت  و تفاھم و یکدگرپذیری مبدل نمایند،
خارجی ازرنج ھای   ملت آگاه ادامھ دھند و نھ اربابانحاکمیت ننگین شان باالی  

گران او سود میبرند و نھ ھم شیادان قومی و محلی و مالکان زور و زرقادرمیشوند  
بپردازند.                                                     بھ تھدید و تحمیق بیشتر آن   

انان و روشنفکران ما، آزاده پس چھ زیبا و بجا خواھد بود اگرمردم عزیزما، جو
فریب  بیشترازاین  تا  بیندیشند  خوب  زمینھ  دراین  ما  حقیقی  وطندوستان  و    گان 

گرای قبیلھ  پرستان،  قوم  ھای  شیطنت  و  تخریبات  و  تبلیغات،  پسندان  تبعیض  ان، 
لفاظان سیاسی و مزدبگیران اجانب را نخورند وبیشتربرمحورقومیت نچرخند، بلکھ 

قومی و قبیلھ یی را آگاھانھ و فداکارانھ فدای منافع بزرگ    منافع محدود شخصی و
ملی و کشوری نمایند. وقتی ما افغانھا قادرشویم  دوست حقیقی را از دشمن واقعی  
را  و خردمندانھ  معقول  وطنپرستانھ وسخنان  و کالم صادقانھ،  گام  داده  تشخیص 

طرد اباطیل ومضرات   بپسندیم و بپذیریم، درواقع، توانستھ ایم گام نخست را درجھت
                                                                        .   ریماجتماعی بردا

تدبیر و تالش ھای فداکارانھ، روزنھ ی ایجاد    و با  وقتی ما افغانھا قادرشویم با دقت
یک نظام واقعاً مردمی و  دموکراتیک و رسیدن بھ یک جامعھ ی بدون تفرقھ ھای  

، وقتی بتوانیم آسمان زنده گی ملی و اجتماعی را فراخ قومی وزبانی را بگشاییم
قوم کوچک  ازتصورات  تر  قبیلھ   یتروگسترده  ازتحوالت   یی  و  نھایتاً،  و    ببینیم 

ترقیخواھانھ ی جھان و جھانیان بیاموزیم و بدان بپردازیم، توانستھ ایم ضربھ ی  
بکوبیم.               محکمی بھ دھان دشمنان خرد باختھ ی داخلی و خارجی مان   

یا درتحت حاکمیت دموکراتیک   و  دموکراسینظام  باید بدانیم کھ درظرف بزرگ  
یی (ولوکوچ  یا طایفھ  قوم  ازحقوق طبیعی و  یک دولت ملی، ھیچ  یا بزرگ)  ک 

کھنھ  افسانھ ی    است کھ  انسانی بی بھره نمی ماند. درتحت چنین یک نظام انسانی 
رنگ و پوست وخون وزبان و تبارو ... جایی و ارزشی نخواھد   تمایز  پرستانھ ی

داشت. ھمھ ی افراد جامعھ میتواند دراین صورت، دارای شخصیت آزاد، موقعیت  
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انتخاب  زنده گی کردن، صالحیت    حق  بوده  یت شھروندی مشخص اجتماعی، مسوول
   باشد.                                 داشتھرا  کت در امورمملکت خویشارو حق مش

یی   طایفھ  و  قوم  ھیچ  دیگرفرزندان  دموکراتیک،  واقعاً  و  ملی  نظام  دریک 
،  تعلیم و پرورش محروم نمی ماند  ، ازفیض سواد  منده  بھردرچارچوب میھن آزاد و  

بند   و  ازقید  فارغ  و  آزاد  گی  ھمھ  گی  ھرنوع  بلکھ  زنده  تعصب  و  تنش  و  نزاع 
                                           میکند.                                              

بھ  بھ    آزادسوی  پیش  افغانستان  اعماریک  و  گی  زنده  متعالی  ی  ،  آباد  ،مرحلھ 
   مذھبی!       وعاری ازنفرت انگیزی ھای قومی و زبانی و دموکراتیک، شگوفا
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