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 27/03/2017               احسان هللا مایار     

 دور نمای مه آلود افغانستان نیازمند
 قسمت دوم

 

 اشاره نمودم که : در اخیر قسمت اول 

نشر موقف و نوشتۀ من علیۀ نظرش عالیق م به جواب یکی از دوستان آن زمان، بعد از  2001بنده در سال 

خودرا با من قطع نمود، در مورد چگونگی ساختار سیاسی افغانستان مقالی نوشتم که در آن وقت در حلقات 

 مختلف مورد بحث قرار گرفت.

اینک به ادامۀ گذشته نوشتۀ خودرا تعقیب می نمایم و در نظر دارم که با ذکر اسم دوست آن زمان جنجال وقت 

 دوباره احیاء ننموده تنها در مورد اصل مطلب گزارش خودرا ادامه دهم.  را

" در ټولنهم "افغانی  2001گفتار بنده زیر عنوان "افغانستان و ساختار سیاسی آن" یاد شده که در هفته نامۀ سال 

آباد نشر نیویارک چاپ شد و دوست محترم محمد اسمعیل یون آنرا در همان وقت به پشتو ترجمه و در جالل 

 کرد که این است تلخیصی از مضمون:

 ۀ" نظام سیاسي آیند تحت عنوانش را داکتر  ۀامید را بدست آوردم واز جمله دیگر مطالب  مقال 556نمبر  ۀشمار

 با عالقه خاص مطالعه كردم. افغانستان"

اهمیت  گیري افغانستان وزن داشته ودرحلقات تصمیم شنظریات ،بوده افغانشناخته شدۀ  ازنویسندگان یكه یكوی 

 ونفوذ دارد.

ایالتی ساختن نظام  با فورمول یك كشور جنگ زده را ۀدرمقالۀ خود حالل مشكل وسرنوشت آیند موصوف داکتر

ان گبعد از مطالعۀ آن خوانند انتظار دارد  می نماید وسر معرفي  ساده وبدون درد به شكل دلخواه شانافغانستان 

 ۀسای ردزیر چتر فدرالی گشتاندن افغانستان مردم افغان  و تصدیق کنند که فتهلبیك گ با یك صدا به این پیشنهاد

 توانند.می  آرامش زندگي كرده با صلح وامن 

 مروری به نوشتۀ وی: 

 نویسد: پاراگراف سوم مقاله خود مي داکتر در

زمین مادري با  سر از كاري زده و ۀگماشتگان شانرا را ضرب اجنبي ها و ولي درهمه حال مردم آزادیخواه ..."

 ."تلفات سنگین كه همه نقش تاریخ میباشد، برون رانده است

و پنسلوانیا واشنگتن ، در نیویارك 2001سپتامبر 11تروریستي  ۀكه اگر واقع نمودهفراموش  ویدراظهارات باال 

یك بیندیشد ن ماید ونتوجه داکتر ناب احتمال دارد در افغانستان تغییری وارد نمی شد از اینرو بایست ج پیش نمیشد
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و یا در خدمت شان  گویا ائتالف نمودمتهاجمین بیگانه  با اردو و قوای مدرن جهانی گروه شکست خوردهكه كدام 

 د  کهبیشتر ماهیتی نداشتنایله جاری را که جز یک مشت  "مردم آزادیخواه"تان عقیدۀ گماشته شد که بنابر گفته و

 د. راندناز كشور را  طالبان،، مطلب از اجنبیها

و کروس مسیلهای که از بحر هند بود آتش  52و ب  1لیک طیاره های ب  قبالً نیز وجود داشتندآزادیخواه! مردم 

ود قلع و قمع نمرا " اجنبی ها و گماشتگانکه بنابر ادعای شما " بودند،ای ، مدرنترین جنگ افزار کشنده می شد

 تقدیم نمود. "آزادیخواان!"  هو میدان فتح را روی سینی ب

 ریزانم بلكه  مطلب در بین رفتن طالبان اشك مي نوشتن این موضوع معني آنرا ندارد كه براي ماتم از مطلب از

اینجا مختص متوجه بآن است كه نویسنده بایست رویدادهاي واقعي را كه هنوز دربطن تاریخ سپرده نشده بنحوي 

 برآید.ن بیروازشناخت  كند كه اصالً نمسخ 

  پیشرفته مي نویسد: داکتر

اول باید اقوام مختلف را كه  ۀافغانستان بدرج ۀنظام آیند"

باشند، مورد توجه  مساویانه صاحب حقوق افغانیت مي

 "قراردهند...

آنکه بیم خودرا از اکثریت بودن یک تبار  بعد از ش داکتر

عظیم مردم افغانستان یعني  ۀاالي یك كتلاشاعه می کند ب

 این منطقه بود و طول قرن ها در كوچیهاي افغان كه در

نظر خودرا چنان  دارند مرور كرده و باش داشتند و

ته ه میكند كه تعجب میكنم یك نفر تعلیم یافئراسیست ارا فاشیستي و ۀاگر اجازه داشته باشم به گون بیرحمانه و

 گذارد. روي كاغذ منحیث سند باقي مي و تواندآورده می چنین كلماتي را به زبان 

رواج وعنعنات، فرهنگ شان یاد میكند وعار دارد  از رسم و را منصوب میدارد با افتخار داکتر به قومیكه خود

  چنین مینویسد: ی پشتون تبارسرنوشت كوچي ها ۀاد یاد كند اما دربارژرا بحیث افغان ترك ن تا خود

یه ها داخل شده ئمتعلق به یك مملكت بدانند، ونمي توانند درسه مملكت متذكره دراحصا"... كوچي ها باید خودرا 

قلیت ا یه ها، به اكثریت وئازحقوق خود برابر با دیگر باشندگان اصلي حقوق مطالبه نمایند. این مردم دراحصا و

  ."ساختن نقش عمده اي را بازي كرده اند

ردم ، اکثریت مپشتو زبان افغان پشتون ودر طول تأریخ كه نا گفته هویدا است و نقشۀ اول شاهد این مدعا است 

گر چه بعد اشغال کشور های آسیای كنند.  كردند ومي گي ميپهلوي دیگر اقوام  زند سرتاسر كشور در درافغان، 

اشغال شده به افغانستان صورت گرفت،  مرکزی توسط اتحاد شوروی،  بعد از آن مهاجرت های از کشور های

لیک در موقف اقلیت و اکثریت نفوس افغانستان تغییر چشمگیری وارد نکرد. با طرز تفکر داکتر موصوف 

قسمیکه در باال به رنگ آبی نشانی شده است می توان بر داشت نمود که اصالً پشتون های کوچی افغان را جزء 

ها را مر بوط به اتباع دو کشور دیگر تشخیص می کند که این دید را یک ظلم الیتجزی افغانستان نشمرده بلکه آن

 صریح تلقی نموده و به شدت و با صراحت کامل رد کرد.



  
 

 

 5از3

در باال اشاره ای به اکثریت و اقلیت نفوس افغانستان نمودم که برای اثبات ادعایم اینک به استناد وایکیپیدیا جهت 

اقتباس می کنم. تنها تغییری که در اقتباس آورده ام همان لغت "مرز" به وضاحت موضوع پاراگراف مربوط را 

 "سرحد" می باشد وبس.

نواحی شرقی و جنوبی  ها در دهند. پشتونها یکی از بزرگترین گروه قومی افغانستان را تشکیل میپشتون"

دهند متمرکز جایی که یکی از گروه قومی این کشور را تشکیل می پاکستان با همسرحدافغانستان 

و همچنین [ ۴]با افغانستان همسرحددر نواحی  ایران ها در شرقهای کوچکی از پشتونهمچنین گروه[ 3.]اندشده

انجام شد و در میان دیگر گروهای قومی  امیر عبدالرحمن هایی که در زمان شمال افغانستان در نتیجه جابجایی

 [۵.]اندو سایر مناطق فارسی زبان شده کابل های شهرنشین درای از پشتونکنند. اگرچه عدهزندگی می

وباش داشتند و این قوم بعد از تأسیس  امروز در افغانستان امروز سكونت و بوداین قوم هزاران سال قبل از 

م 2017م در دوران احمدشاه دراني حكمراني خود را آغاز كردند تا حال سال 1722افغانستان جدید در سال 

   ."کل نفوس افغانستان را تشكیل میدهد60ها به ٪ ادامه دارد. جمعیت پشتون

 آینده می گزارم. تفسیر این سند را به

 تفا نكرده واكمی نماید و با این تقسیمات نیز افغانستان را به هفت ایالت تقسیم  ریك باداکتر ش در مضمون خود 

اده بتواند و ساختمان کنونی افغانستان را مورد سؤال قرار داده براي اینكه این ملت را زیر جبر قهر خود قرارد

 کند: بنام هاي ذیل تقسیم مي وآنرا به سه ایالت بتواند 

"خراسان" یا نام دیگر: از هرات و فراه و نیمروز، غور و اروزگان، غزنی، بامیان، زابل تا کابل و کاپیسا و -1

  پروان ( یک ایالت(

ترکستان" یا نام دیگر: "-2

بدخشان، تخار، قندوز، بغالن 

و پلخمری، سمنگان، بلخ، 

جوزجان، سرئل، میمنه و 

 ک ایالت(بادغیس )ی

"پشتونخواه" یا نام دیگر: -3

هلمند، قندهار، پکتیکا، پکتیا، 

خوست، لوگر، وردگ، 

ننگرهار، کنر ها و لغمان 

 .)یک ایالت(

ضمون، اگر اجازه داشته باشم خود را تعلیم یافته بنامم، باور کرده نمی توانم شخصی منحیث یک نویسندۀ این م

همان کشور فقیر مؤفق به کسب تایتل آکادیمیک گردیده، به زادگاۀ خود تا به مانند داکتر ش که از دستآورد مردم 

 مشترک ما افغانستان کرده بتواند.  این سرحد بیرحمانه نظری را ثبت تأریخ میهن

جای تعجب نیست که پدرام ها و منصور ها روی صحنۀ سیاست کشور قد بلند کنند و وجود افغانستان واحد را 

 ند.مورد سؤال قرار ده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86#cite_note-3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86#cite_note-3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86#cite_note-3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86#cite_note-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86#cite_note-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86#cite_note-ethnicp-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86#cite_note-ethnicp-5
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در نقشۀ باال که روی تقسیمات موصوف مالحظه شده می تواند بد بینی وی در برابر قوم پشتون بسرحدی ذهن 

وی را مکدر گردانیده است که حتی "پشتونخواه" زادۀ فکرش را به دو قسمت گنجانیده و در نفس هر دو ایالت 

 "پشتونخواه" "خراسان" خیالی و واهی خود را نصب نموده است. 

ر هزاران سال قبل از امروز د )پشتون( این قوم"با مطالعۀ بُرشی از وایکیپیدیا متوجه شده باشد که: ب داکتر جنا

اگر در مورد سرنوشت اکثریت ثابت و به اساس این سند قاطع " وباش داشتند افغانستان امروز سكونت و بود

آنها باشد، نه اینکه پدرام ها و منصور ها پیشنهادی عرضه می گردد بایست متضمن بر آورده شدن خواسته های 

 گویا حکم می کنند و افغانستان را به زعم مریض خود چهرۀ جدیدی می بخشند.

 بعد ازاین تقسیمات هفت گانه وسه گانه اش فوراً نتیجه گیري كرده مینگارد: داکتر

، چه ایالتي است انا نظام فدرالي ویا" بهترین سیستمي كه فعالً همه اقوام ذكر شدۀ افغانستان را قانع میسازد، هم

مردم به حقوق شان برسند، دیگر  این نظام اگر به معني حكومت مردم توسط مردم بنیادگذاري شود، وجامعه و

 مشكلي ازجنگها وخون ریزي ها تصور نمي گردد."

ذاري گ مردم براي بنیادتقاضاي  ۀاگر اشتباه نكرده باشم ازبیانات آغا چنین دریافت میشود كه جنگهاي امروزي زاد

صلح و امنیت بر قرار می شود و ملت شود نظام فدرالي مي باشد ودر صورتیكه نظام فدرالي دركشور اعالم 

 بار خود میروند ودنیا گل وگلزار میشود. و باالي كار وافغان در خانه های خود مصؤن بوده 

تباهي  غیر ازكشتن و م(2001ل )از دید سال سا 23گرسنه ومحروم افغانستان كه درطول  مردم جناب! نه خیر 

کنید  باور كه هستند نفس به راحت بكشند ویآرامي وصلح هستند تا درهرجائۀ تشن شاهد دیگر متاعي نیستند

 ازشنیدن هرگونه ایزم بشمول فیدرالیزم به تنگ آمده اند.

 :جنگ دركشور مي نگارید دوامانگیزه وچگونگي  مورد درشما بدون آنكه متوجه شده باشید 

ادي ژئی سیاسي خود موضوعات ومسایل قومي وناتوانیه ونا عیف النفس بودند كه ازحرص زیاد" این رهبران ض

را بلند ساختند، ورنه هیچگاه دین اسالم قومي را بر قوم دیگر... ) بهترین شما متقي ترین شماست(، یعني شخص 

 صادق، قوي االراده وبشرخواه ... "

ك یكنید، نه اینكه منصوب به پشتون، به تاج طوریكه دیده میشود شما اعتراف به شخصیت واهلیت هرافغان مي

وغیره وغیره باشند. بلي درگذشته مردم افغانستان مشكلي نداشتند تا با هم یكجا زندگي كنند، طوریكه نگاهي به 

 نقشه اول شاهد وثبوت این مدعا است.

اً كتاب مرحوم جمشید شعله را، هیچ قرابتي به پشتونها نداشتند، زیر عنوان "جهاد ملت شما كه اهل علم هستید لطف

جمشید تدوین گردیده ازنظر بگذارنید كه درباره حكمرانان خوب  بخارا" كه به اهتمام پسرارجمندش داکتر جمراد

رابر ب دیگري منصوب بودند در یا پشتون و یا به اقوام وخراب درشمال افغانستان چه نوشته اند. آنها اگر كابلي و

بد آنها بد. كسانیكه خوب بودند ومنصوب بهر طایفۀ  را داده اند. خوب آنها خوب گفته شده و تاریخ جواب خود

 وغیره یا تالقاني نام بدخشي وه خاك خود نه ب براي مردم و واحد میشناختند و بودند افغانستان را به شكل اصلي و

 كردند. خدمت مي

 ثور آغاز گردید  7با کودتای خونین  بودند كه یمیبرید، رهبران یادطوریكه شما ازآنها  كنندگان اصلي،عصیان 

را به این حال سر دوچار ساختند وبایست شما مخصوصاً شما بنام یك تعلیمیافته  و خاک مشترک افغان ها ملت 
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باداران شان درماسكو بودند كه مملكت را  فراموش نكنید كه سرمنشأ تمام این بدبختي سر دمداران كمونیست و

  امروزي جاگرفته اند.  ماکح پهلوي قدرتمندان جهادي آن وقت و امروز باز در پرتگاه نیستي كشانیدند و در

شده، شان ن رعایت خواسته هاي باید بدانید كه با این ملت بدبخت، قرار گفتۀ خود شما، درطول تاریخ جفا شده و

این را ندارد كه مانند خرگوشهاي آزمایشي در البراتورها ي منحط فكري ادویه  شتر ازحوصله وقدرت تحمل بی

ذیرند. پو مانند شما را از داخل و خارج از کشور ب تجویزات شما هاي جدید باالیشان تطبیق شود و نسخه تخیلي و

 اگر دیگر كاري ازدست تان  پوره نیست اقالً بنام انسان باالیشان رحم كنید.

 كه:  نویسید كنید مي نتیجه گیري مي ۀ دکترین تان شما بعد ازآنكه دربارجناب 

"با درنظرداشت همه مشكالت متذكره، یگانه نظامي كه برحق مي تواند همه را قانع بسازد، نظام سیاسي پیشنهاد 

ازطریق شدۀ " فدرالي" مي  باشد، زیرا حقوق مردم به خود مردم داده مي شود وهر ایالت والي هاي خودرا 

 "انتخابات خودشان تعیین مینمایند وتمام تعیینات مطابق قانون فدرالي صورت مي یابد...

! شما درتمام صحبت خود داد میزنید كه حقوق اقوام درنظام هاي گذشته پایمال شده ودرنظام ش -آغاي داکتر

ر د ازبیك نشین یكنفر ازبیك ویا والي منطقه از مردم خود شان یعني درمنطقه  تخیلي فدرالي شما باید حاكم و

ت . نظر خوب اسآورد تا ازمنافع مردم خود دفاع كرده بتواندپشتون قدرت را درانتخابات بدست  قندهار یك نفر

 كنید. ید كه درعمل این زنگ را چگونه به گردن پشك آویزان ميئاما بگو

ردانید.  تنگ تر مي گ باي آزاد را تاریكتر وهمانقدر شما این دنیاي زیقدم بگزاریم هر قدر در پیشنهاد شما بیشتر 

 كنید كه: پیشنهاد مي مورد اسم زیباي شهر كابل نگراني دارید و شما حتي در

كي یك محدودۀ ی كه پایتخت باید در یا پایتخت افغانستان چنین پیشنهاد میگردد قسمت موقعیت حكومت و "در

 زبه هیچ یك ا اقوام گذاشته شود و یا یب حروف والیات وترك نام آن از و زایاالت مخصوصاً كابل تعیین گرددا

 ایاالت تعلق نگیرد."

 فشاني فرموده اید دوباره ازنظر بگذرانید رنمیدانم كه مشكل شما با كابل چیست؟ شما لطفاً همین مطلب باال را كه دُ 

 ببینید كه درعمل شما از شهر كابل وشهریان آن چه میخواهید؟  و

هر قدر کوشیدم که این اسم کدام شکلی به خود خواهد گرفت،  ")ایاالت( تركیب حروف والیات نام آن از با "

 قرار گفتۀ عام "عقلم قد نداد". شما فکر می کنید که "ختپشتا" جانشین "کابل" شده می تواند؟

 ادامه دارد
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