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چرا ھزاره ھا سرزمین آبایی خود افغانستان را ترک می کنند؟،، کھ بھ روز یکشنبھ  ٫٫این نوشتھ در ھمایشی  زیر نام، 

  .گردید در شھر ملبورن، آسترالیا بر پا شده بود، ارایھ.ع٢٠٠١پانزدھم ماه اپریل 

این ھمایش از سوی انجمن ھزاره ھای آسترالیا  ٫٫آقای قیوم بشیر، در بخشی از گزارشی در این مورد چنین می نویسد، 

  .در شھر ملبورن باحضور جمعی از آگاھان سیاسی فرھنگی، دانشجویان و دانش پژوھان این شھر برگزار گردید

ن گشایش ھمایش با اظھار خیر مقدم بھ شرکت کنندگان از چالش ھا الحاج جاوید محمدی، رئیس این انجمن، در جریا ٫٫ 

و مشکالت موجود در کشور و چگونگی وضع نا مساعد جاری در افغانستان یاد آوری نموده و طی صحبتش از حاضرین 

کت در صمیمانھ خواست تا در راه رسیدن بھ یک ھدف مشخص، مطالب را مورد غور و بررسی قرار داده و در پایان با شر

  .گفتگو و برنامٔھ سوال و جواب نتیجٔھ مطلوب را رقم زنند

  .او ھم چنان آرزو نمود تا این ھمایش آغازگر نشست ھا و سیمینار ھای وسیع تر در سطح استرالیا وحتی جھان باشد

ودند تشکر ایشان ھمچنین از محترم صدیق رھپو طرزی کھ مقالھ یی را در مورد موضوع مورد بحث، از خارج فرستاده ب
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  ما، و ھستی

این محیط، پیرامون و گرداگردی کھ در آن می زییم، اثر عمیق و تعیینگر بر شکل دھی جسم، رنگ پوست، خد و 

بھ گونٔھ دیگر، ما راحال و وضع جغرافیھ یی کھ در آن زیست می کنیم، می . ره، و حتا دستگاه عصبی مان داردخال چھ

  .این دانش را جیو گرافی یا گیتی شناسی می گویند. سازد

از میان رده ھای گونھ گون جانداران، بھ ویژه  ھموساپین، آن گونھ کھ روشن است، انسان ھوشمند و خردمند یا 

تا در دوران بخش باالیی کھن سنگی، درست سھ صد ھزار سال پیش در  توانست ھای انسانگونھ و انسانواره ھا، موجود

او در این دور، اولین آوایش را سر داد، ابزار کار بھ تر ساخت و مرده گانش را . افریقا، راه تکامل را بھ پیش بگیرد

  .دفن نمود

بھ این گونھ رفتار انسان مدرن، خط جدایی روشن میان . ر فرھنگی نامیداین دگرگونی شگفت انگیز را می توان تغیی 

نام گذارده  انفجار خالق پروفیسر باستانشناسی   دونالد جانسون،این دگرگونی را . خویش و سایر انسان نما ھا می کشد

ن شناسی، دگرگونی ھای اندام شناسی، باستانشناسی و ژ: بھ این گونھ، بر پایٔھ شاھد ھای متعدد از آن میان .است 

فرھنگی و ذھنی نمایشگر این واقیعت است کھ انسان ھوشیار یا ھمو ساپین یا انسان عاقل، جای دیگر انسانگونھ گان و 

  .  انسانواره گان را در جھان ما پُــر نمود

  نژاد، واژٔه بحرانزا

آرام آرام، در  این تفاوت. گرگون شدگونھ گونھ قرار گرفت، برابر با محیطش د ھایانسان کھ در ھست ھا و وجود 

  .وجود واژه و کلمٔھ نژاد، وارد فرھنگ انسانی گردید

رنگ جلد، اندازٔه بینی، : در این خط، تالش صورت گرفت تا انسان را بر اساس تفاوت ھای ظاھری و جسمی مانند

نگی شکل چشم، بھ ویژه رنگش و َچنگی، دارای رنگ تیره و یا روشن، چگو َچنگبھ گونھ  لشم یا پیچان و : نوع موی

این امر بحران ھای بزرگ تا بھ میان کشیدن طرح نژاد برتر و کھتر را بھ میان آورد و . اختالف چھره، رده بندی نمایند

  .، ھموار ساختنژاد پستراه را برای باز شدن دھان کوره ھای آدم سوزی، برای از میان برداشتن 

برآمد کاوش دانشمندان  . انش گسترده گی بیش تر می یافت، این امر رنگ می باختبعد آرام آرام ھر قدر کھ دایرٔه د

رنگ پوست، موی ، چھره و دیگر و دیگر ھمھ و ھمھ را باید در : این باور را بھ میان آورد کھ خصوصیت ھایی مانند

  .خط تکامل تدریجی و اصل تطابق و یا ھمخوانی با دنیای پیرامون و یا گرداگرد دید

ین گونھ، ویژه گی چھره ھا و اندام ھا، از این امر تطابق و دگرگونی رنگ می گیرد و بعد بھ گذشت زمان، در بھ ا

  . ویژه گی ھا انجام می دھد برخیلفافٔھ ژن در ھم می پیچد و کار انتقال 

چی اندازه  روشنی و تیره گی این رنگ، بستھ بھ آن است کھ مردمان معین تا. نمونٔھ روشن، ھمین رنگ پوست است

تیره ترین رنگ ھا را در منطقھ حاره می توان دید و بعد . در  پرتو نور آفتاب قرار داشتھ اند و یا از آن دور بوده اند

. آرام آرام ھر قدری کھ از آن، بھ سوی نیمکرٔه جنوبی و یا شمالی نزدیک تر می شویم رنگ پوست روشن تر می گردد

  .رنگ تیره یی بھ خود می گیرد آفتابیرد، در منطقھ خرسی کھ در قطب شمال رنگ سپید دا

در این راستا، نمونھ ھای گوناگون تطابق با محیط را از درون بحر ھا تا بلند ترین قلھ ھای کوه، جنگل ھای 



انسانان در خط ھمین امر تطابق، در صحرای افریقا و خانھ ھای یخی . پُـــرباران و دشت ھای سوزان می توان دید

جھانی . بھ این گونھ باور بھ تفاوت نژادھا، چی رسد بھ برتری نژاد ھا، بھ گذشتھ تعلق دارد. زنده گی می نمایند آالسکا،

  .شدن و از میان رفتن آرام آرام مرز ھا، دیگر این باور را از رنگ و بو می اندازد

  .علق دارد، ھنوز ھم بھ شدت جریان داردامری  می دانند کھ بھ گذشتھ ت رانبرد میان نژاد باوران و آنانی کھ این پدیده 

  از نژاد بھ قوم

  .قومی راه باز نمود شناختآرام آرام، تقسیم بندی نژادی راه بھ سوی 

برای بررسی چگونگی حضور قومان گونھ گونھ در کشور، بایست اول از ھمھ بھ ھستی و جایگاھی کھ آن ھا را 

  .این ھمانا ھستی گیتی و یا جیوگرافی است .شکل داده و یا ساکن ساختھ است، نگاھی بیندازیم

آن گونھ کھ می دانیم افغانستان کنونی در قلب ایروشیا، سرزمینی گسترده یی کھ از چراگاه ھای بی جنگل و نیمھ 

راه ھایی کھ . این ساحھ از مدیترانھ تا چین گسترده گی دارد. دشت، شکل گرفتھ و با آسیا و اروپا پیوند دارد، قرار دارد

از ھمین . می دھند، آن را بھ چار راھی بزرگی بدل نموده است پیوندق این بخش را بھ غرب و شمال را بھ جنوب شر

راه، تنھا در دوره ھای تاریخی ـ نی پیش از تاریخ ـ مغالن، ساکاییان، یونانیان، ھندوستانیان، پارسیان و دیگر و دیگر، 

ھمین اکنون می توان این قوم ھای گونھ گونھ را بھ روشنی ٫٫ اش معروف،، باستانشنسوفیھ بولبیبھ باور . گذر نموده اند

  ،،.در این جا دید

  .و طبیعت می توان دید ھستیرابطھ و پیوند نزدیک و تنگاتنگ را میان این تنوع قومی و گونھ گونھ گی در 

  این تنوع محیط،ھستی و جای زنده گی با خویش گونھ گونی مردم را رقم زده است

این دانش بخش زیاد زمان و گروه ھای . باستانشناسی است کھ می توان بھ ریشھ ھای این مسالھ دست یافتاز دید 

آن چی در مورد دانش باستانشناسی از . قومی را از شیوه ابتدایی زنده گی تا ابزار فنی پیشرفتھ بھ بررسی می گیرد

عقیده ھا بھ ساده گی اسطوره و افسانھ زدایی می  اھمیت بزرگ برخوردار است این می باشد کھ این علم از باورھا و

  .نماید و پرده از روی  واقیعت بر می دارد

بھ ساده گی می توان یاد آور شد کھ بخش زیاد انسانان در این جا، برای دست یافتن بھ مواد خوراکی، ابزار کار،   

یابی بھ منبع ھا و سرچشمھ ھای طبعی نقش بھ ھمین دلیل دست . لباس و پناه گاه وابستگی نزدیک بھ محل داشتھ اند

عنصر دیگری کھ در این شکل دھی نقش بازی . اش را شکل داده است شیوهتعیینگری را بر زنده گی شان داشتھ و 

  .کرده است چگونگی  آب و ھوا و اقلیم می باشد

ǚ Ƃ   ǃ   ҺǉﬞǛҗ ַײǚ ƆǊ  ǀ ƶҳ ƹ ǃə ǀ   ǚﬞ  ậ  ƈ   ҺǉﬞǛҗ ¤ƻǚӨƾƺƈƽǚə ǀ ầ Җƃǚ ƼƇǃ ﬞ   ƹǚ ƼǉǚӨƽǚ ƿəǄƺƽ ậӨƾ  ƸǊƄƬҗ ҺǉﬞǛҗ ַײ .

 Җƃə ƻǎ ǀ   ƴƹǛẨҗ ƿӨǊẢǊ  ƻǛǉ ү ǀ ҰǊҚƽﬞ ə ǀ ầ ẮƶƬƝ ǃ  ə һ Ǜ   ƈ   ǀ ầ Өƽ   Ắƹ ﬞ Ǜầ ǀ   Ắƽǚﬞ ǃə ǀ   ǚﬞ  ҺǉﬞǛҗ ַײǚ ƆǊ   ƿảǚǃ

 ƻǎ ậǛү ƀƶƧ Өƞ  ǃ  əǄ  Ẫ ƾƃ ַײǚ Ƴǃǚ ǀ ầ ﬞ ǚƀ ǚ ҖһǛƃ ǀ   ǃ  ¤ə ầ ǚӨү ǀ ƽǄẫ ǀ ƽǄẫ ậǛǁ  ƿﬞ ǚǃ  ƻǛƄƽǚ ַײǚ ǚﬞ  ƅ ǚ ƿǚﬞ  ¤əǄ  ǀ ҚƧǛǉ

ǃ  ҖƧ ẫ ǚﬞ ӨǉַײǛǉ Җƃə ¤əﬞ ǚə ƻǛǉ ү Ƹǁ Ǆƾǁַײ   ƆƶƹǛẨҗ Ɣһ.  

əﬞ ǚə Ǜƹ ƻǛǊƹ ƻǎ ַײǚ ǃ  ǀ ƽǄẫ ǀ ƽǄẫ  ƻǛƹə ƹ ẮҚƾƃ ҺǉﬞǛҗ Ǜ  Ầ ǉəƀƽ ӨƽǄǊ  ¤ҺǉﬞǛҗ ַײǚ ƆǊ  ƻǚﬞ ǃə .  

  تاریخ سنتی یا عنعنھ یی ما



. تآن گونھ کھ آگاھی داریم این بخش تاریخ سرزمین ما، در ھالھ یی از اسطوره، قصھ و افسانھ درھم پیچیده شده اس

در متن این قصھ ھا، چھره . شفاھی برای ما رسیده اند صورتاین امر ریشھ در افسانھ ھایی دارد کھ سینھ بھ سینھ و بھ 

اثر ھای حماسی،  یاشاه نامھ ھا ، این سرچشمٔھ خدای نامگ نماد تازه ترش در . جلوه گر اند  اوستاییو  ویداییھای 

  .تبلور یافتھ است

در . را در بر می گیرد پیشدادی، کیانی، اشکانی و ساسانی ھایعنھ یی قصھ ھا و اسطوره این تاریخ سنتی و یا عن

این تاریخ سنتی ما، بھ جای بررسی نقادانھ واقیعت ھا، بھ ترکیبی از افسانھ، اسطوره، قصھ، تخیل، پندار گرایی، اخالق 

بر ... ربانی ھا، آرمان ھا، آرزو ھا و دیگر و دیگر گرایی، بیان پـُـرمبالغھ کردار قھرمانان، وفاداری، بلند پروازی ھا، ق

  .در این جا، انسان اسیر و در بند سرنوشت محتوم است. می خوریم

این کھ دید نقادانھ یی بھ این امر بیندازند، این افسانھ ھا و  بدونجای شگفتی این است کھ مورخان نامدار ما نیز 

: ، شروع و کسانی دیگری چون١٩١٢-١۴فیض محمد کاتب ین امر ازا. ساختھ اند تاریخ وارداسطوره ھای اولی را 

،  و آخر نی آخرین آنان، محمد صدیق ١٩۶٧، عبدالحی حبیبی،١٩۶٧، غالم محمد غبار، ١٩۴۴احمد علی کھزاد، 

  .، در این راه گام زدند١٩٩٢فرھنگ 

چسپیده اند، و با آن ھا بھ حیث  دو دستھ بھ این اسطوره ھا ما پژوھشگرانجالب است کھ ھمین اکنون ھم برخی از 

  .سند تاریخی بر خورد می نمایند، نی اسطوره یی و افسانھ یی

  دانش باستانشناسی گپ می زند

کھن سنگی زیرین کھ بھ پیش از شصت ھزارسال می رسد و اثر  -١:از این دید دوره ھا سنگی وجود دارند، مانند

بعد دور کھن سنگی میان کھ  از پنجاه تا سی ھزار  -٢.دست آمده اند آب ایستاده غزنی و دشت ناور بھ ھایی از آن در 

اثر ھایی از آن،  در درٔه . این بخش با ابزار کار کوچک و حضور انسان نیندرتال، پیوند دارد.سال پیش جریان داشت

ل پیش جریان یافتھ زبرین یا باالیی کھ بیست و پنج ھزار سا سنکیدوران کھن  - ٣. کور، در بدخشان، بھ دست آمده است

بھ . قره کمر جایگاه اثر ھایی از آن زمان است. این دور، زمان میان دورٔه شکار و میوه چینی را نشانی می نماید.است

باور باستانشناسان، رابطھ و پیوند، کنش و واکنش میان انسان و گوسپند و بز وحشی در این دوره، راه را برای اھلی 

این درست  زمانی بود کھ ھنوز ظرف ھای سنگی مورد استفاده قرار می گرفتھ . ساختھ استسازی این چارپایان فراھم 

نو سنگی می باشد کھ زمانش بھ شش ـ تازه ترین دورٔه سنگ ھمانا مرحلٔھ ۴.  اند و فن سفالیگری رایج نشده بود

  .ھزار سال پیش از عیسا می رسد

ین، انسانان از اتکا بھ مواد غذایی آماده در طبیعت بھ سوی این امر روشن است کھ پس از پایان دوران یخچال آخر

نشانھ ھای روشنی بر این امر . این را برخی انقالب نوسنگی می نامند. رام کردن چارپایان و کشت غلھ روی می آورند

حرکت و جا گواھی می دھند کھ رشد فرھنگ پیش از تاریخ در افغانستان، برخاستھ از این جای و یا محل بوده و نتیجھ 

شد کھ  میان دو معنای حدود جغرافیای سیاسی و جغرافیھ  یادآورباید . بھ جایی مردم از غرب بھ این کشور نمی باشد

اولی در مرز ھای کنونی سیاسی در بند می ماند و دومی ساحھ فراخی را ـ از آسیای . طبیعی، فرق جدی وجود دارد

  .سیستان ـ را در بر می گیرد میانھ تا دریای سند و از کوه ھای پامیر تا

ما با یک نوع سوراخ سیاه آگاھی در این زمینھ . ع.، پدوماز پایان فروپاشی تمدن ھای سند و ھلمند، در پایان ھزارٔه  



آرام در درون این ھمبود، جا بھ جایی ھا، کوچ کشی ھا،  آرامدر این مدت است کھ درجریان رشد . رو بھ رو ھستیم

  .گ ھا، قومان گونھ گونھ ساکن این سرزمین می گردندتبادلھ تجارت و جن

¤ǀ ҚƇǄƽ Ẫ ƾƃ Һǉﬞ Ǜҗ ַײǛƣǎ  

 ǃ  ﬞ Ǆƈầ  ǁ  ậǚ   ҺǉﬞǛҗ ǀ ầ Җƃǚ ƼƇǃ ﬞ  ƴƋ ǚ Ƽǉǚسرزمینəə ẫ Ắƹ ַײǛƣǎ ǀ ҚƇǄƽ Ẫ ƾƃ Ǜ  ¤ . ǀ   ƻǎ ַײǎ ƆǊ  ƻǛƹַײ

əﬞ ǚə ƪ ƶƞҗ ҺǉﬞǛҗ ַײǚ ƆǊ  ƻǚﬞ ǃə .¤Өƾƾầ Ắƹ ǄҰҚƄү ẮǉǛҚƃǃǚ ǃ  ẮǉǚӨǉǃ  ậǛǁ  ƿəǃ ƃ ﬞ ə ǚﬞ  ҺǉﬞǛҗ ǀ ầ ẮƽǛƽǎ  ƼƇǃ ﬞ ƹ Ƽǉǚ ַײ 

ӨƾǉǛƺƽ Ắƹ ẮƽǛ  ƫ ǀ ǉǛ  Ắ  ﬞ ǃ ƣ Ɣһ ﬞ ə ǚﬞ .  ƹǚ Ƽǉǚ ﬞ ə ǀ ầ ӨƾƽǚӨ  ӨǉǛ  ƻǛƽǎ¤¤ƻǛҚƄầ җ ǀ   ƿǚﬞ د ن ر ی ب   . م

، مربوط بیستوندر وجود و ساحٔھ ھستی جغرافیھ یی افغانستان ـ نی تنگنای مرز ھای سیاسی کنونی ـ ما  سنگنوشتھ 

ما در این سنگنوشتھ بھ نام . حک شده باشد، در دست داریم. ع.پ ۵١۶کھ در سال ) ع.پ ۵٢١- ۴۶٨( داریوش اول

نام ھای این والیت ھا را می توان در  .والیت ھایی بر می خوریم کھ در محدوده مرز ھای افغانستان مدرن، قرار دارند

  :حک گردید، دید. ع.پ ۵١۶،  و کاخش در پرسپولیس و نقش رستم کھ در سال بیستونسھ سیاھٔھ سنگنوشتھ 

  ، )ھرات( Haraiva / Areia ھریوا یا آریــا -١

  ، )بلخ(  Bacteria / Baxtishیاباکتر -٢

  ، )غـزنی تا دره سند( Thatagush / Sattagydia ستاگیدیا -٣

   ) فراه، ھلمند و کـــندھــار( Arachosia / Harauvatish اراکوزیا -۴

  ) ج یـــا سیـــستانزرنــــ( Zarangiana-Drangiana / Zaranka زرنگیانا -۵

  ) کابل و پشاور) (Gandara / Gandhara( گندھارا -۶

  .باشندو نو عیالمی یا ایالمی می ) زبان بابلی(زبان این سنگنوشتھ ھا، پارسی کھن، اکادیی 

. ع١٩٣٢در سال  پـُـل درونتھ دردر محدودٔه مرز ھای کنونی افغانستان مدرن، اولین سنگنوشتھ بھ زبان آرامی ـ 

با زبان آرامی ھمراه  نیزست کھ در آن زبان پراکریت، مربوط ھند میانی،  آشوکااین یکی از فرمان ھای . افت گردیدی

ناگفتھ نباید گذارد کھ خط خروشتی از خط آرامی با برخی دگرگونی ھایی کھ بر ھمنان بھ آن دادند، گرفتھ شده . است

   .است
، پارتیا و باکتریا یا جانشینانشدر جریان برخورد میان . ھستیم.) ع.پ ٣٣١(پس از آن ما شاھد ورود السکندر بزرگ 

. بعد ھا مدتی فرمانروایان یونانی ـ باختری بر این سامان حکم راندند. اعالم استقالل کردند. ع.باختر در سدٔه سوم پ

اکاییان را کھ مدت ،از مرز چین وارد آسیای مرکزی شده و جای س.ع.پ١۶٠در سال  Yueh-chi یوھھ ـ چی یورشگران

 ٨٠-١٢٠در سال  یوھھ ـ چی قبیلھ ھای بعدی. ھا پیش در پامیر، کاشغر، ختن تا ھرات  و سیستان رسیده بودند، گرفتند

دریای آمو را گذر نموده در باختر ساکن شدند و جای فرمانروایان یونانی و باختری را پر نمودند و سرزمین ھای . ع.پ

  .                         ھندوکش تصرف کردند یونانی ـ باختر را در شمال

در ھمین زمان یعنی آغاز سدٔه اول عیسایی بھ حیث یک قدرت در جنوب ھندوکش پا در . ع٢۵ھند و پارتیان در سال  

شاھزاده گان کوشانی وارد صحنھ .  ع ٧٨در سال . میان گذاردند و تا وادی سند و پنجاب نفوذ خویش را گسترش دادند

شاه  چگونھسالنامھ ھای چینی بھ صورت مفصل شرح می دھند کھ ٫٫مک داوال، در این مورد چنین می نویسد، .شدند



را تصرف می نماید و پو ) کابل( Kao-foیورش می برد و کاو ـ فو ) پارتی یا ھندو پارتی( An-hsi آن ـ ھسی کوشان بر

  ،، .مودرا ویران ن) پنجاب و کشمیر( Chin-pinو چین ـ پن   P'u-taتا

  . می باشیم. از آن پس ما شاھد نبرد میان کوشانیان و ساسانیان در سدٔه سوم ع

در هللا آباد ھند بر می آید کھ کابل و گندھارا  ٣٣۵-٣٨٠)  Samudragupta( سمودرا گوپتا از یکی از سنگنوشتھ ھای

بنیاد گذاشتھ شده، و  Yueh-chiدان یوھھ ـ چی کھ بھ دست شھزاده بزرگی از خان Chi-to-loبھ وسیلٔھ خاندان  چی ـ تو ـ لو 

بعد در پایان سدٔه چارم عیسایی قبیلھ ھای گونھ گونھ ھونان بر باختر یورش .  شھر  پشاور پایتختش بود، اداره می شد

  .بردند

نی دست بیابند توانستند تا بر فیروز شاه، ساسا. ع۴٨۴تعلق داشتند، در سال  Yueh-chiیفتلیان کھ بھ قبیلھ یوھٔھ ـ چی   

اینان پیوندی با کوشانیان نیز . و شاھنشاھی بزرگی را کھ از آسیای مرکزی تا وادی سند را در بر می گرفت، بر پا دارند

  . داشتند

آنان پس از دو صد سال . ساسانیان را شکست دادند. ع۶۴٢آن گونھ کھ می دانیم، عربان ھمراه با دین اسالم، درسال 

اما، سیطره سیاسی آنان بھ صورت کامل، چند . ردم خود این جا، بر این سرزمین دست یافتندلشکر کشی، با یاری م

مردم با . بھ آیین کھن خویش باقی ماندند. ع١٨٨۶است کھ تا سال  نورستاننمونٔھ کوچکش . روزی بیش دوام ننمود

از فرھنگ، بھ ویژه ... و دیگرطاھریان، صفارییان، سامانیان، غزنی یان و دیگر یاری حس آزاد خواھی، در وجود 

  .زبان ھای خویش، با تمام وجود دفاع نمودند و بھ سیطرٔه خلیفھ گان بغداد پایان دادند

فرمان می  ترکی و ھندو شاھی در جریان ھمین سده ھا در کوھستان شرق افغانستان، سلطنت مقتدر غیر اسالمی

  .راند

د شده، کاشیکاری زیبای قومی و زبانی را در این سرزمین بھ میان بھ این گونھ ما می بینیم کھ جریان رخداد ھای یا

  .آورده است

، بھ بعد بھ بررسی این امر در )١٩٢۴(، زبان شناس معروف نارویایی، کھ از سال مارگنشترنیبی دلیل نیست کھ 

  .بی بھای، زبان و فرھنگ یاد می کند گنجینھٔ  کشور دست می زند، این جا را

  واژٔه قوم

مقولھ قومی، بھ آن بخش از گروه مردم در یک جامعٔھ بزرگ تر بھ کار می رود کھ اعضایش با ھمدیگر از  گفتار و

  . راه میراث  فرھنگی مشترک کھ در گوھرش زبان قرار دارد، پیوند می یابند

ای کنونی این امر روشن است کھ تنوع  و چند گانگی قومی یکی از شکل ھای جامعٔھ پیچیده بوده در تمام ھمبود ھ 

  . وجود دارند

این امر، در گام نخست زاده و ارثیھ کوچ کشی ھایی است کھ قرن ھا زنده گی انسان را تا آن گاھی کھ بر زمین ساکن 

شد، در بر گرفت و بعد، جنگ ھا و پیروزی ھایی کھ گروه ھای متعددی را در قلمرو یک فرمانروایی قرار می دھد، بھ 

  . ی توان مھاجرت ھایی را کھ بنا بر دلیل ھای گونھ گونھ صورت گرفتھ است، یاد نمودھم چنان م. آن اضافھ گردید

لویت         . با ویراستاری پاول م دانشنامھ زباندر این کشور بھ اساس آخرین بررسی ھایی کھ از سوی موسسھ 



Paul M. Lewit  دھد، تعداد زبان ھا را در  چاپ شده و ھمھ زبان ھای جھان رامورد مطالعھ قرار می. ع٢٠٠٩سال در

ھم چنان  دو تای دیگرش تا . شمار نموده است کھ در این میان یکی در رده زبان ھای مرده حساب می شود ۴٩کشور

زبان بھ شش گروه اساسی تقسیم می گردند، ما بر اساس دیرینھ بودن آن  ۴٩این . کنون رده بندی و طبقھ بندی نشده اند

   :م ھا را رده بندی نموده ای

مردم ما، بھ این زبان پیش از آن کھ گوینده گان زبان ھند و اروپایی . پیوند دارد دراویدیبھ دستٔھ زبان  :براھویی -١

بخش زیاد آنان زیر فشار مھاجمان، بھ جنوب ھند  .یا ھند و ھیت تیتی، وارد این حوزه گردند، بھ آن سخن می زدند

  .افغانستان باقی ماندند کوچیدند، اما، گروه کوچکی در بلوچستان و

 ٣۶زبان ھای پارسی و پشتو و . ـ  ھند و اروپایی یا ھند و ھیت تیتی کھ از شرق ھند تا آیرلند، گوینده گانی دارد٢

  .زبان دیگر در کشور، بھ این دستھ تعلق دارند

استپ ھای آسیای مرکزی  درسرزمین دشت گونھ یا مردمان التایی تاریخیبھ باور زبانشناسان، از دید     :ـ التایی ٣

کھ معنای  Altanاین واژه از کلمٔھ مغولی التان . محل اصلی آنان در سلسلھ کوه ھای التای بوده است. متمرکز شده بودند

این کوه ھا در آسیای مرکزی واقع بوده روسیھ، . خواند کوه طالییمی توان آن را . ا می دھد، گرفتھ شده استطل

شاخھ   ترکی، مغولی و مانچو ـ تونگوسدر این بخش، سھ زبان . ن را با ھم پیوند می دھدقزاقستان، مغولستان و چی

  .ھشت زبان بھ این گروه وابستھ اند. ھای اصلی را می سازند

در این  جا . بھ گروه زبان ھای سامی تعلق دارد کھ با عبری یا یھودی و آرامی نو، پیوند نزدیک دارد: ـ عربی ۴ 

  .ه گان عرب در بخش ھایی از میمنھ، آقچھ و بلخ وجود دارند کھ با عربی پارسی شده گپ می زنندگروه کوچک بازماند

مردمانی درگرداگرد، پیرامون و اطراف ننگرھار، کابل، مزار، ھرات، کندھار بھ آن گپ  :ـ زبان ھای اشاره یی ۵

  .اند کردهاین را بھ دستھ زبان کران، نیز تقسیم بندی . می زنند

  :ی کھ دستھ بندی نشده اندزبان ھای

  .شرق اشکاشم مردمانی بھ آن گپ می زنند واقعدر کنار دریای وردوج،  Wardujiوردوجی  : الف 

  .زننددر لوگر برخی بھ آن گپ می  Malakhelملھ خیل : ب

  دید گاه ھا: حالت و وضع قومی
تی گروه ھای قومی و یا قبیلھ یی نقش مھم تر در افغانستان بھ ویژه در بخش روستایی یا بھ بیان خود ما اطرافی یا دھا

ھمین ھستی و وجود اولی ـ گر چی بسیار ساده بھ نظر می آید ـ چنان قدرت جذب . از فرد را بھ دوش می کشند

نیرومندی داشتھ کھ ھرگونھ مردمان و فرھنگ ھای تازه  وارد را کھ پا در آن گذاشتھ اند، در درونش جذب نموده و بھ 

نھاد ھای سیاسی با آن کھ دگرگونی پذیرفتھ اند، اما، . یان سده ھا و ھزاره ھا ھم چنان ادامھ داده استحیاتش در جر

ھمین امر است کھ خارجیان، در بر خورد با . ریشٔھ ژرف در ھمین ارزش ھای فرھنگی و ساختار ھای اجتماعی دارد

  .این ساختار دچار اشتباه بزرگ شده است

این واحد . ی در افغانستان در وجود تقسیم بندی محلی، قبیلھ یی و قومی تبلور یافتھ استویژه گی ھای بارز اجتماع

  . وسیع تر را در بر می گیرد دایرهٔ تا قوم و  ... قومی بھ شدت انعطاف پذیر بوده از عشیره، طایفھ، خیل 



ابی را دچار دشواری می کھ راه ارزی آمیزنداز سوی دیگر، مرز ھای قومی در برخی مورد ھا چنان با ھم درمی 

ھر . در بسیاری مورد ھا، این مرز ھا یکی در درون دیگری داخل می گردند و خط مشخص را درھم می کوبند. سازد

  . قدری کھ سطح بھ ھم آمیختگی بلند تر گردد، بھ ھمان اندازه مرز ھای جدایی کمرنگ تر می گردند

تر و نزدیک تر با ھمسایٔھ خویش کھ مربوط  تنگنطقھ، رابطھ در بسیار مورد ھا ما شاھد ھستیم کھ قومی در یک م

  .بھ قوم دیگری است دارد تا قوم خویش در منطقھ ھا و بخش ھای دیگر کشور

آن گونھ کھ در بخش بررسی نوسنگی ـ حدود شش ھزار سال پیش ـ دیدیم در کنار کسانی کھ در این جا می زیستند، 

این نو آمده گان جایی . شدند و با خویشتن زبان و فرھنگ نو بھ ھمراه آوردند مردمانی از شمال و غرب در آن سرازیر

برای خویش دست و پای کردند، اما، بیش تر با گروه ھای ساکن پیش از خود، در وادی ھا و دره ھایی کھ در آن ھا دریا 

  .ھای مھم جریان داشتند، و ھم چنان مرکز شھر ھا، با یکدیگر جذب شدند

دره ھا و وادی ھای ژرف و تنگ، امکان آن را میسر ساخت تا زبان ھا و قوم ھای کھن تر  از سوی دیگر،

بھ ھمین دلیل . خصوصیت ھای زنده گی خویش را دور از نفوذ فرمانروایان کھ در شھر ھای دور می زیستند، نگھ دارند

زیست زبان ھا و قومان گونھ است کھ کوه ھای شامخ شمال شرق، ھمراه با دره ھای تنگ و ژرف، بھشتی را برای 

السکاندر . بھ باورمن، برجستھ ترین نمونھ اش نورستان کھ  نام کھنش بلورستان بود، می باشد. گون فراھم ساختھ اند

عربان در سدٔه ھفتم عیسایی وارد سرزمین ما شدند، ولی مردم این سامان . بزرگ با ھمھ توانایی جنگی از کنارش گذشت

البتھ در جریان دگرگونی ھا، برخی از این زبان ھا، بھ ویژه گویش ھا، . کھن خویش را نگھ داشند آیین. ع١٨٨۶تا سال 

  .در باال نمونھ ھایی را مشاھده کردیم. بھ میان آمده و گروھی راه سراشیب نابودی را در پیش گرفتھ اند

  .اند در حافظٔھ جمعی مردم، خیال و شبحی از این پیروزی ھا و شکست ھا تھ نشین شده

  سنجھ ھایی برای شناخت قومان

تدوام زاد، ارزش ھای مشترک فرھنگی، پیوند و کردار ھمرنگ و : گروه ھای قومی را دارای چار سنجھ می داند  

ھمین سنجھ چارمی . ھا ایشان را می شناسند در آخر تعریفی کھ از خود می نمایند و دیگران بھ وسیلٔھ ھمان ویژه گی

  .کھ مرز ھا میان قومان را روشن می سازند است دیگرانو  خودیان

قبیلھ یی آنانی اند کھ خود را . قبیلھ یی و غیر قبیلھ یی: در این جا گروه ھای قومی را می توان بھ دو بخش تقسیم نمود

ق پدر این خط شجره، ھمیشھ از طری البتھ. بھ جد مشترک ـ حقیقی، یا خیالی، اسطوره یی  و یا افسانھ یی ـ پیوند می دھند

  .را می توان در این خط جای داد) پشتو زبانان(افغانان . یا ھمانا مرد، می گذرد

. در بخش دوم کھ جایی برای شجره وجود ندارد، آنان پیوند خویش را بھ جای و محل تولد و اقامت جستجو می کنند

کوچک، خویشتن را بھ مغوالن می ھزاره گان با آن کھ دارای ساختار قبیلھ یی اند، اما، در بیرون از این ساختار 

  .برخی زبان پارسی و مذھب شعیھ را نمادی برای ھویت خویش می دانند. رسانند

اما، در جریان سده . ، بر جستھ بسازندمشخصھسعی می کنند نماد ظاھر و جسمی بھ حیث ) پشتو نان(برخی افغانان 

ھم شکستھ است، این مفھوم آرام آرام رنگ باختھ ھای اخیر کھ مرز ھای ممنوعھ ازدواج میان گروه ھای قومی در 

  .است



  زیست با ھم و در کنار ھم

ان گونھ کھ می دانیم و در باال بھ روشنی بررسی شد، در این سرزمین عشیره ھا، طایفھ ھا و قومان گونھ گونھ در 

و ھزاره ھا بنابر دلیل ھای  جریان سده ھا درالبتھ این امر روشن است کھ . خط تدوام زنده گی در کنار ھم زیستھ اند

  .گونھ گون، اینان روزگار پـُــرتشنج و پـُـر برخوردی نیز داشتھ اند

ھا و لشکر کشی ھایی از ھمھ سو بوده  جنگاز آغاز تاریخ، کھ ھمانا با سنگنوشتھ، پا بھ میدان گذارده است، ما شاھد 

سازندٔه فرھنگی در خط تمدن ھای مختلف  کھ حاصل کار  در این فاصلھ ھا، ھم چنان، ما شاھد بر پایی یاد گارھای. ایم

ھمین امر، تنوع بسیار پُــررنگ فرھنگی را در ھمھ بخش ھای زنده گی از . خالق قومان گوناگون است، نیز می باشیم

ی است پاسخ و تطابق با نیاز ھای اولی انسان. زبان تا لباس، شعر، ترانھ و آھنگ و دیگر و دیگر سر و سامان داده است

آن گونھ . در ھمین چارچوب است کھ زنده گی ادامھ می یابد. کھ پیوند مشترک و ھمکاری گروھی رابھ میان می آورد

  کھ روشن است

یافتن بھ تر در خط رفع این احتیاج ھا، نھاد ھا و  دستبرای . ھمین نیاز ھا از راه ھای گونھ گونھ برآورده می  شوند 

  موسسھ

  .ن ھا می توانند شامل عشیره، طایفھ، قبیلھ، خیل، قوم و در سطح عالیش، ملت گرددای. ھای شکل می گیرند 

در کشور ما، کھ چارچوب سیاسی کنونیش در دھٔھ ھشتاد سدٔه نزدھم، بستھ شد ـ پیش از آن، ما شاھد گسترش و 

کھ بھ پیوند ھای پیشین  کاھش در این ساحھ بوده ایم ـ و بھ ھستی جدیدی دست یافت، رگھ ھای دید تشکل یک دولت ملی

اما، این روند با بحران ھای سیاسی پس از دھٔھ سی سده . عشیره یی، قبیلھ یی و قومی نقطھ پایان بگذارد، شکل گرفت

این امر درست در لحظھ یی رخداد کھ  زخم ھای خونین متعددی کھ از گذشتھ باقی مانده بود، و . بیستم، از ھم گسیخت

  .ح ھای آغاز سدٔه بیست، التیام می یافت، بار دیگر دھان باز کردندآرام آرام در جریان اصال

  . ، بھ پَسخانھ تاریک و پــُر عقده یی راندبرابراین امر، مسالھ قومانی کھ در این چارچوب می زیستند، بھ جای زیست 

  دو گونھ بر خورد: راه  ھای حل

  اول ـ حل و حذف

تاکید می ورزند، اما، بھ باور من تا آن گاھی کھ مناسبت ھای پیش ملی ـ  سیاستمداران و جامعھ شناسان بر آگاھی ملی

در این ساختار یک فرد ھمبودش را باالتر از . عشیره یی، طایفھ یی و قومی ـ وجود دارند، وضع بھ گونھ دیگری است

دی کھ در آن قرار برای او دھکده اش، دور و پیش زادگاه اش، منطقھ اش و ھستای و وجو. ھر نھاد دیگری می داند

اگر بھ دھی سری بزنیم . بھ ھمین دلیل، دیدگاه یک شھر نشین با ده نشین تفاوت ژرف دارد. شمرده می شود وطندارد، 

  . در آن جا گونھ گونی عشیره یی، طایفھ یی و قومی را می بینید

این حکومت است کھ مھر . داین امر روشن است کھ گناه اصلی بحران قومی رابطھ تنگاتنگ با دگرگونی سیاسی دار

نظام سیاسی است کھ بُـــرد باری را تشویق  ھمینو نشانھ این کھ  کی دشمن است و کی دوست، بر این روند می زند؟ 

بھ حادثھ ھای . می نماید و یا از دستگاه  امنینی ـ نظامی علیھ این یا آن قوم و باالتر از ھمھ فرھنگش کار می گیرد

  .ش در جریان قرن ھای اخیر نگاه گذرایی بیندازید، تا بھ عمق و ژرفای این اصل دست بیابیدسیاسی و دگر گونی ھای



یا  زور و جنگاین امر روشن است کھ ھمبود ھا و جامعھ ھای انسانی از ھمان ھنگام سر و سامان یافتن از یک خط 

در ھمین راستا، در . ، گذشتھ اندبھ عبارت دیگر از میان خون، آتش و آھن، بر سر مسالھ ھای گونھ گونھ زنده گی

ھا، قبیلھ ھا و قومان گونھ گونھ در درون یک  خیلچوکات ھستی و جیوگرافی با مرز ھای معین طایفھ ھا، عشیره ھا، 

در این راستا . آن گونھ کھ روشن است، این امر در سدٔه شانزدھم عیسایی در اروپا نطفھ بندی شد. دولت قرار گرفتھ اند

قومی کھ بنابر دلیل ھای گونھ گونھ بر اھرم قدرت دست می یافت، تالش می نمود تا ھمگان : چنان بود سیاست مرکزی 

ما در پھنای تاریخ بشری و خود مان، شاھد روزگار پـُـر . بھ ویژه قوم ھا دیگر را زیر فرمان و تسلط خویش قرار دھد

تاریخ، تراژدی کوچ میللیون ھا انسان در سده ھای ھفتم و  با نگاھی بھ  بایگانی  و حافظھٔ . تشنج در این راستا بوده ایم

در درازای . صورت گرفت، را می توان نخستین فشار برای راندن قومی دید آشوریاننھم پیش از عیسا کھ بھ وسیلھ 

د سیاه و تا ھمین نیم قرن پیش، دو. حلقھ ھای این زنجیر بھ شدت طوالنی است. تاریخ، این اولین حادثھ و آخرینش نبود 

در ھمین دوران، کوچ ھای اجباری . ، بھ چشم بخش زیاد مردم خوردنازیانسوختٔھ تن انسان از کوره ھای آدم سوزی 

  .کھ در اثر سیاست استالینی صورت گرفت، چنان زخم ھای دردناک از خویش بھ جای گذارد کھ تا حال التیام نیافتھ اند

  دوم ـ برخورد مردم ساالرانھ 

. بیستم، مسالٔھ چند گانگی قومی مشکلی را برای ساختار ھای شاھنشاھانھ و امپراتوری، ایجاد نمی کرد تا شروع سدهٔ 

  .و سپس دولت ملی، این مسالھ با آگاھی بیش تر قومی پای در میان گذارد ملتاما، با شکل گیری مفھوم تشکل 

معنای کھن . ھ معناھای متعددی بھ کار رفتھ استواژٔه ملت در جریان دگرگونی ھای اجتماعی و ادبی ما، ب            

  .پس تر ھا پیروان یک مذھب راھم گفتھ اند. دین، آیین، کیش و شریعت و بعد ھا مذھب و حتا طریقت است: تر ھمانا

بھ تازه گی ھا با دمیدن نسیم دگرگونی ھای سیاسی در خط نوگرایی، عصری گرایی و  مدرنیتھ کھ در گوھرش مردم 

امروز این کار برد جای پای بزرگی در ادبیات . اردارد، این واژه بھ معنای مردم یک کشور بھ کار رفتساالری قر

  . سیاسی باز نموده است

-Nationبرخی بھ اشتباه واژٔه انگلیسی   نشن ـ ستت . چارچوب ساختار سیاسی این امر را می توان دولت ملی خواند

State داریم راحالی کھ ما گفتار دولت ملی  را ملت ـ دولت بر گردانده اند، در.  

جغرافیای معینی ـ مرز ھای بین المللی ـ  چارچوببھ باور من بھ زبان ساده، ملت بھ آن نھادی بھ کار می رود کھ در 

  مردمانی با ساختار ھای گونھ گون قومی، زبانی و فرھنگی در یک نھاد دولتی  کھ جھانیان آن را بھ رسمیت شناختھ اند،

این امر، ھنگامی می تواند صورت بگیرد کھ خرده ساختار ھای یاد  .ھمین ساختار، سازندٔه ملت است. نمایند زیست 

  شده در

  . وارد دایره گسترده تر ملی، گردند اجتماعیجریان یک دگرگونی اجتماعی ـ سیاسی و در چارچوب یک قرارداد  

پایان داد؟ با استفاده از چی راه ھای می توان از یک  چگونھ می توان بھ  دشمنی قومی: پرسش ھای اساسی این است

و پیوند ھای آرامش بخش رفت و فضای آشتی  نیکوحالت نفرت و سر بھ نیست کردن یکدیگر، بھ سوی بر خورد 

  ناپذیری را بھ محیط آشتی، یاری و ھمکاری بدل نمود؟

بیان کنیم کھ برخورد و مناقشھ در مورد منفعت پیش از آن کھ بھ این پرسش ھای پاسخ بدھیم، این امر را باید روشن 

مسالھ اساسی این است کھ چگونھ . ھا در میان انسان، ھرگز از میان نخواھد رفت، زیرا بخشی از ھستی اجتماعی است



  . این بر خورد ھا را کاھش داد

نمی توان از آنان  گروه ھای قومی گونھ گون می توانند بھ آرامش و در چوکات ھمکاری محدود زیست کنند، اما،

کھ گروه ھای قومی گونھ گون کھ در کنار ھم  استمھم ترین نکتھ این . توقع داشت تا با آغوش گرم ھمدیگر را بفشارند

مطلوب ترین و آرامانی ترین حالت آن . قرار دارند، بھ شیوه و روش زنده گی مختلف و دگرگون یکدیگر احترام بگذارند

  . انی ھمدیگر را یاری برساننداست کھ آنان در روز ھای بحر

پرسش اساسی این است کھ آیا برای از میان بردن و یا کاھش برخورد ھای قومی نیاز است تا نگاھی بھ تاریخ 

درست است کھ امروز خود . ھای دیروز است رخدادبیندازیم؟ بھ باور بسیاری واقیعت اجتماعی امروز، حاصل و نتیجھ 

  .در وجود بخشی از گذشتھ و آینده دیدوجود دارد، اما، باید آن را 

پایان . تجربٔھ آرامش پس از جنگ جھانی دوم، برای رنگ دادن بھ این نگاه از اھمیت ویژه یی برخوردار است

  . فاشیزم، بھ فشار و پیگرد در جامعھ ھای گونھ گون آن سامان، نقطٔھ نھایی گذاشت

. م ھای سیاسی بر اساس ھای دید مردم ساالرانھ جستجو کردگوھر مرکزی این دگرگونی را باید در وجود تغییر نظا

گیری مناسبت ھای زیست پُــرآرامش ھمھ روز،  شکلتجربھ نشان می دھد کھ در اروپا، ھمین دستگاه دولت بود کھ بر 

: است در این راستا دو برخورد از اھمیت باالیی برخوردار. میان قوم ھای گونھ گون مردم اثر نیرومند بر جای گذارد

در این جا نمی توان از نقش عملکرد . توجھ برای از میان بردن دلیل ھای برخورد -٢.کردار برای زیست بھ تر -١

سازمان ھای اجتماعی، مدنی و حزب ھای سیاسی کھ در شکل دھی مناسبت ھا، میان ھمبود ھای مختلف، پر توان اند، 

  .  نام نبرد

  ما، و این راه ھا

در این سرزمین نزدیک بھ پنجاه قوم با زبان ھای متفاوت از ھم ـ با آن کھ برخی ریشھ ھای  آن گونھ کھ ذکر شد، 

از آن جایی کھ ما تا کنون ـ با اندوه و افسوس ـ سرشماری درستی را اجرا ننموده ایم، . یگانھ یی دارند ـ زیست می نمایند

  .ثریت می باشندنمی توانیم بھ صورت دانشی بگوییم کھ کدام قوم و زبان دارای اک

من در این جا سر آن دارم کھ از این باغچٔھ زیبای قومی بھ یکی از گل ھایش، یعنی ھزاره گان یا درست ترش مغالن 

  .این را نباید فراموش نمود کھ واژهٔ  مغل، عربی شدٔه واژٔه منگول می باشد. بپردازم

  )مغوالن ( ھزاره گان  

بھ ) پارسیبانان( و تاجیکان ) پشتونان(پس از افغانان  قومیـ سومین گروه  ھزاره گان را می توان ـ بھ صورت گمان

  . حساب آورد

این . می باشد Mingganواژٔه ھزاره بھ صورت روشن ترجمھ و بر گردان پارسی واژٔه منگولی یا مغولی مینگگان

  .استخان بھ کار می رفتھ  چنگیزواژه یک اصطالح جنگی بوده بھ گروه ھزار نفری سربازان 

  .گروھی از سربازانی کھ از دوران تیمور در شمال اسالم آباد باقی ماندند، نیز ھزاره خوانده می شوند

ھمچنان .   در پھلوی ھزارک بوده است. روشن است کھ  واژٔه ھزاره در پارسی بھ معنای ھزار سال بھ کار می رود

  ...ابوریحان بیرونی و یا دیگر و دیگر  ھزارهٔ :انندم. بھ مراسمی کھ ھزار سال از آن گذشتھ باشد، بھ کار می رود



، گروه ھایی کھ بھ زبان التایی سخن می زدند، در سدٔه اول دھدبھ باور من و آن گونھ کھ سند ھای تاریخی نشان می 

می توان بیندازید ـ بھ این دلیل ن.) ع.پ ١۶٠(چی، –ـ نگاھی بھ ورود گروه یوھھ . .پیش از عیسا از رودخانھ آمو گذشتند

بھ باور من واژٔه ھزاره، پس از یورش چنگیز خان، در ادبیات ما بھ وسیلھ . اینان را تنھا بازمانده گان چنگیز خان دانست

  .مورخان ھمان دوران، وارد گردید

آنان بعد ھا جذب زبان پارسی شدند، اما، در . این گروه ھا ھمراه با موج ھای گونھ گونھ، وارد این سرزمین شدند 

بھ ھمین دلیل زبان، یا بھ تر، گویش ھزاره گی، زبان . بان شان واژه گان مغولی و ترکی را می توان فراوان یافتز

  .مستقلی نیست بل، گویشی از زبان پارسی می باشد

کھ فیض محمد کاتب، آن را نوشتھ است، چند بار واژٔه مغول و ھزاره را مرادف ھم بھ کار  سراج التواریخ در کتاب

بھ این عبارت بر می ) ٧۵(در جلد اول این اثر در صفحھ . او در این مورد بر واژٔه مغول تاکید بیش تر دارد. استبرده 

او در آن جا توطیھ ھای دیگری را کشف . بعد تیمورشاه، میدان جنگ راترک گفت و دوباره بھ قندھار آمد... ٫٫خوریم،

اینان بھ چنان . ھ ھزاره معروف اند، در دستٔھ جنگی غالمان شامل اندنمود و آنان را از دم تیغ گذشتاند و  مغوالن کھ ب

  .،، او در ھمین جلد بیش از پنج بار واژه مغول را بھ کار برده است.مردمی بدل شدند کھ مورد اعتماد قرار گرفتند

. رٔه روستا در بدخشان ھزا: شان مانند جایگاهاین بابر، بود کھ برای اولین بار از ھزاره گان با پیوند بھ سرزمین و 

او یاد اور می شود کھ اینان مغولی گپ می . اما، او بیش تر جایگاه شان را در غرب کابل می داند. ھزارٔه گان ترکمن

  .زنند

    پایان خود گردانی

ری آنان سر فرمانبردا. این گروه قومی در تمام سده ھای پانزده و شانزده در یک ساختار خود مختار بھ سر می بردند

  .نیاوردند فروددر برابر شاھنشاھان صفوی، ازبکان و مغوالن ھند، 

با مالیھ گیری در زمان امیر دوست محمد، این خود گردانی ) پشتونان(بھ بعد، زیر فشار افغانان  ١٨اما، از میان سدهٔ  

  .درز بر می دارد

  زخم خونین

بھ باور بسیاری از مورخان، امیر . ین امر پایان داداما، امیر عبدالرحمان بود کھ در خط ایجاد حکومت مرکزی بھ ا

او برای این . جدا نمود) پشتونان(عبدالرحمان اولین فروانروایی بود کھ مشروعیت قدرت را از ساختار قبیلھ ھای افغان 

را در یک  او بھ این گونھ شمشیر قدرت. کھ از نفوذ بیش تر سران قبیلھ و ھم مالیان بکاھد، بھ قدرتش رنگ الھی بخشید

او حال و وضع کشور را کھ در نتیجٔھ جنگ ھای داخلی و جنگ با انگلیسان بھ . دست و قرآن را در دست دیگرش گرفت

و مولوی و حضرت و سرکردٔه قبیلھ و حتا ده و  مالھر  ٫٫لبٔھ پرتگاه ھرج و مرج قرار داشت، چنین تصویر می نماید، 

در مدت دوصد سال، قدرت بدون چون و چرای بخش زیاد مالیان و  .قریھ خویشتن را پادشاه مستقل می شمارند

میران ترکستان، میران ھزاره و سر کرده گان غلزایی، ھمیشھ . روحانیان توسط حکمراوایان کشور درھم نشکستھ است

  )١٢٩. گریگوریان ص(،، .قوی تر از امیران عمل کرده اند

را از ھر سویی کھ صورت می گرفت، بھ شمول پشتونان  او در چارچوب ایجاد حکومت مرکزی، ھر گونھ سرکشی

غلزی، شنواری و ھم چنان مردم بلورستان  پشتوناناو در این راستا از وارد کردن ضربھ بھ . بھ شدت در ھم می کوبید



  .کھ آن را کافرستان می خواندند، دریغ ننمود

تمرکز قدرت در دست سران قبیلھ گان : ھایی مانندبرخی بر آن اند کھ موفقیت او در نکتھ . بعد نوبت ھزاره گان رسید

ھزاره، نبرد داخلی میان اینان، نبرد میان مدعیان سلطنت چون سردار اسحاق کھ ھزاره گان شیخ علی بھ او پیوستند، 

  .اختالف شدید میان سران شاخھ ھای متعدد قومی ھزاره، اختالف میان سنیان و شعیھ گان ھزاره، نھفتھ است

اینان در کنار تصرف جای ھا، دست بھ . ھم کوبین قدرت آنان لشکر بزرگی را بھ آن سو گسیل داشتاو برای در

در این میان سران قبیلھ ھای ھزاره بیش ترین ضربھ را . آنان را اسیر و در بند می کشیدند. چور و چپاول می زدند

  . گی بر آنان نازل شدچراگاه ھای شان بھ کوچیان سپرده شد و فشرده این کھ مصیبت بزر. دیدند

  اولین عصیان ھا

آغاز  ١٨٩٢اولین عصیان در سال . این کار با دھشت و ستم سنگین صورت گرفت، سبب  واکنش خونین گردید

بودند، شبی بر خانھ ) پشتون(این امر بھ سببی بود کھ گروه یی از سربازان امیر کھ در ترکیب شان بیش تر افغان . گردید

اره، یورش برده و در جریان تالشی، در برابر چشم ھای از کاسھ سر برآمدٔه پھلوان، بر زنش یکی از پھلوانان ھز

این امر در . با اتفاق ھم دست بھ عصیان بزنند زنشاین امر سبب شد کھ قبیلھٔ  مربوط بھ پھلوان و . تجاوز گروھی کردند

ز ھمھ نیرو ھا و شگرد ھای سیاسی و مذھبی بھ امیر ا.  مدت کوتاه، آتش عصیان را در سرزمین ھزاره گان بر افروخت

او با یاری لشکر بزرگ . شول اعالم جھاد علیھ شیعھ گان کھ آنان را کافر قلمداد نمود، برای سرکوب خونین بھره گرفت

در نیتجھ این جنگ خونین ھزاران مرد، زن و کودک ھزاره اسیر و در بازار ھای کندھار و کابل . دست بھ یورش برد

گروھی  بزرگی ). ١٨٩٣. (او از کشتھ گان برای عبرت گیری، کلھ منار ھا ساخت. ث برده و کنیز بھ فروش رفتندبھ حی

  .از ھزاره گان بھ مشھد و برخی بھ کویتٔھ گریختند

. این امر دشمنی سنگینی را میان ھزاره گان و پشتونان از یک سو و سنیان و شیعھ گان از جانب دیگر، بھ میان آورد

  .ن زخم خونین تا اکنون ریم و چرک تنفر می ریزداز ای

  مرھم ھایی بر زخم ھا

  .اول با فرمان عفو، بر این زخم مرھم گذاشتھ شد باربا آغاز سدٔه بیستم و شروع سلطنت امیر حبیب هللا، برای 

صتی را کودتای ثور با آن کھ در آغاز دست بھ یورش بر مقاومت این قوم زد، اما، با حضور ارتش شوروی، فر

برای  پدیداری اندیشھ ھای سرکوب شدٔه قومی و بھ ویژه آگاھی قومی در ھمھ بخش ھا و در میان ھمھ قومان، بھ ویژه 

شوروی، این . انان دست بھ شورش زدند و بار دیگر شکلی از خود گردانی را بھ میان آوردند. ھزاره گان بھ میان آورد

ساز این بود کھ پس از آن ما شاھد  جنگ ھای خونین داخلی میان قبیلھ مشکل بزرگ و دردسر . بخش را نادیده گرفت

این امر نیروی را کھ بایست برای سازنده گی بھ کار می رفت، با خویش ویرانی را بھ . گان گونھ گون ھزاره ھستیم

  .ھمراه آورد

خط ھای مذھبی و فرقھ یی درز بعد . نسل نو ھزاره ـ موگل،، بھ میان آمد ٫٫جالب است کھ اولین گروه جنگی بھ نام 

بود کھ زمینھ یی برای نزدیکی ) ١٩٨٩(درست پس از خروج نیروھای شوری . این اختالف را بھ شدت ژرفا بخشید

حزب وحدت،، کھ زیر فشار  ٫٫تبلور ان را می توان در وجود . گروه ھا، پس از گذر از دریای خون و آتش، بھ میان آمد

  .ایران شکل گرفت دید



باز ھم نیرو ھایی را کھ باید برای سازنده گی بھ  داخلیکھ تنظیم ھا بھ قدرت رسانده شدند، آتش جنگ  ١٩٩٢پس از 

  .البتھ شگاف اختالف ھا، ھنوز ھم ژرفای ترسناکی را نشان می دھند. کار می رفت، در خط ویرانی قرار داد

  وضع و حال کنونی  

سال اخیر، ھزاره ھا بعنوان یکی از  ٣٠٠بار است کھ در  برای نخستین٫٫بھ باور واعظی پژوھشگر ژرف نگر، 

  .،،.چھار رکن،، وارد عرصٔھ زنده گی سیاسی شده اند٫٫مدعیان اصلی 

اما، این فرصت . بھ باور من بدون شک تا رسیدن بھ این ھدف، درد سر ھا و چالش ھای فراوانی سر راه قرار دارد 

فرصت خوب تنھا یک بار دروازٔه خانھ  ٫٫حرف معروف است، . ه جستطالیی است کھ باید از آن برای حل مشکل بھر

  ،،.اگر در را بھ رویش باز نکردی دیگر او را نخواھی دید. را تک تک می زند و بس

اما، کوھی از نشانھ ھا، بھ بلندی کوه بابا، در برابر ما قرار دارد کھ نشان می دھد کھ در جریان سھ دھٔھ اخیر نبرد 

بھ ھویت، دگرگونی ھای بنیادی در ساختار ذھنی و مناسبت ھا و رابطھ ھای میان قومان گونھ گونھٔ   برای دست یابی

  . افغانستان از آن میان ھزاره گان، رخداده است

در این میان جامعھ و ھمبود ھزاره بھ جایگاه بلندی از دید نفوذ سیاسی، فرھنگی دست یافتھ و می دانند کھ چگونھ 

در این امر دگرگونی ھای فرھنگی مانند دانش، باور، ارزش ھا، . قدرت سیاسی تعریف نمایندخویش را نسبت بھ 

  .گسترش بنیاد ھای اقتصادی بھ تر از روی آوری بھ گردآوری زرادخانھ ھای جنگی و افزایش جنگجویان می باشد

است و دربش را بھ روی جامعٔھ آن چی ما شاھد ھستیم این می باشد کھ جامعٔھ دربستھ و سنتی ھزاره، درز بر داشتھ 

رشد ذھنی و  این امر. آن چی در امر زدودن تعصب، نقش بر تر دارد، گسترش شھر ھا می باشد. باز گشوده است

اجتماعی را بار می آورد و زمینھ را برای بھره مندی از امکان ھا آموزشی، ارتقای ظرفیت ھای فرھنگی، شغلی،  

ن ھا را می توان اثر گذاری بر کردار ھای سیاسی از راه بھر برداری از اھرم ھای حاصل ای. اقتصادی فراھم می سازد

این ھا آیندٔه . مدنی مانند مظاھره ھا، اعتصاب و ایجاد انجمن ھا، اتحادیھ ھا و احزاب وگروه ھای فعال مدنی دانست

  .روشن را برای این مردم بھ ارمغان می آورد

  .ددر این مورد می توان یک  عمر سخن ز

  دگرگونی نو   

دولت ھای       نا کام  با آغاز سدٔه بیست و یکم، پیش از یک دھھ می شد کھ افغانستان از دیدگاه ساختار سیاسی، شاھد

امریکاییان در یک واکنش شرطی، در برابر زخمی کھ بھ اثر یورش دھشت افگنانھ در . یکی پی دیگر گردید و نا کارا،

بود و ھمین امر ھم بعد ھا اثر ھای بدی از  ھمراهاین امر بھ شدت با شتابزده گی . بردندتنش دیده بود، دست بھ حملھ 

  .خویش بھ جای گذارد

این ابراز . سیاسی شگفت انگیز می نمود ناظرانآن چی در این جریان بھ مردم تعلق می گرفت، برای بخش زیاد 

خلی، بافت بھ شدت پُــر رنگ قومی در این تعجب ناشی از این امر است کھ با وجود سی سال جنگ خارجی و دا

  !سرزمین کھ ھنوز راه بھ سوی ملت نکشیده بود، از ھم ندرید

، دیگر آن اصلی کھ دولت ملی، با گروه بخشدر این . علت را باید در ویژه گی ھا و خصوصیت ھای این سامان دید



بخش از آسیای مرکزی و جنوبی، حضور  در این. ھای قومی در خط آشتی ناپذیری قرار دارند، جای پایی نداشت

شاھنشاھی ھا و امپراتوری ھا، و وجود قومان گونھ گون در درون آن ھا، در جریان تاریخ، خود بھ یک اصل بدل شده 

  .بود

در این وضع گروه ھای قومی در کشور، در جریان بحران ھای تند، در خط ھمکاری با ھم بیش تر احساس امنیت 

اشغال شورویان، گروه ھای قومی فرصت و امکان بھ دست آوردن آگاھی و توان بیش تر قومی را  در جریان. می کردند

بر کشور مسلط بود و در راس ھرم آن . ع١٩٧٨دیگر آن سلسلھ مراتب قومیی کھ پیش از کودتای . بھ چنگ آوردند

  .قرار داشتند، بر ھم خورد) پشتو نان(افغانان 

جدیدی را در کشور گذارد، حضور ھمھ قومان را با  سیاسیکھ سنگبنای ساختار  بنبھ ھمین دلیل ما در کنفرانس 

  .روشنی دیده می توانیم

از سوی دیگر، این رھبران قومی کھ ریشھ در منطقھ معین داشتند، و بخش ھای دیگرش در آن سوی مرز ھا می 

خش آن سوی مرز، ایشان رابھ ساده گی جدا سازند، ب رازیستند، بھ ساده گی بھ این نتیجھ رسیدند کھ اگر بخش خویش 

  .می بلعد

آنانی کھ در مورد ترکیب یک حکومت نو عقب میز مذاکره نشستند، می دانستند کھ این یک  ٫٫بارفیلد می گوید، 

  ،،.و دوستی عشقازدواج پیش تر آراستھ شده و اجباری بود تا پیوندی ھمراه با 

ھا بھ ویژه دولت بود کھ آرام آرام می بایست راه  بخشدر ھمھ  پس از آن آن چی در دستور قرار گرفت، بازسازی

  .دگردیسی را بھ سوی یک دولت ملی، باز می گرد

اعضای جرگھ بر . نو و جامعھ جھانی فراخواندند رھبرانرا  جرگھ بزرگبرای مشروعیت بخشیدن بھ این ساختار، 

این امر، راه را برای شکل گیری قانون اساسی کھ بخش . ندمھر تایید گذاردند و بھ  آن قیافٔھ قانونی داد بنتصمیم ھای 

  .در کشور بود، تشکیل می داد، باز نمود ساالری، کھ آغاز گر دھھ مردم ١٩۶۴ھای عمده اش را قانون اساسی 

اجراییھ، : این امر، آرام آرام پایھ ھای یک ساختار مردم ساالرنھ را کھ در گوھرش جدایی قوای سھ گانھ مانند

  .گذاری و قضا می باشد، شکل دادقانون

اما، مشکل اساسی از ھمان آغاز، این بود کھ ساختار محلی را کھ بھ صورت تاریخی و سنتی در چنبره مرکز قرار 

بھ این . نداشت، و تجاوز شوروی سابق و جنگ داخلی آن را بیش تر مرکز گریز ساختھ بود، با دقت در نظر گرفتھ نشد

گرفت کھ دادن اختیار بیش تر بھ منطقھ ھای گونھ گونھ، بھ یک نوع خود گردانی کھ گوھر امر باید توجھ صورت می 

. این امر در یک کشور دارای قومان گونھ گونھ از اھمیت بزرگ بر خوردار است. مردم ساالری است راه باز می کرد

آگاھی و خود آماده گی مردم قرار البتھ نظام فدرالی، بھ باور من، پیش شرط ھایی را نیاز دارد کھ در صدر آن خود 

این کار باید بر اساس یک قرارداد اجتماعی آگاھانھ صورت بگیرد و در آن تناسب میان مرکز و منطقھ روشن . دارد

اما، آن چی کھ ھمین اکنون باید گفت این است کھ نباید گفت و گو و جر و . این امر بھ بحث گسترده یی نیاز دارد. گردد

  .    نھ را حرام دانست و آن را تابو خواندبحث در این زمی

ما پاکستان و ھند ھر دو نظام فدرالی را  نزدیکدو ھمسایھ . ببینید آن چی مھم است محتوی مسالھ است نی شکل 

رھبران اولی، بر خط تفکر خویش، گزینٔھ نظامی گری و استبداد را در پیش گرفتند و رھبران دیگری باز ھم . پذیرفتند



اولی با چنان بحران ھای گونھ گونھ رو بھ رو شد کھ بخشی از . اندیشٔھ شان، مردم ساالری را دنبال نمودند در چارچوب

و جودش را از دست داد و دومی، یعنی ھند، با وجود داشتن صد ھا گروه قومی و دینی، امروز بھ بزرگ ترین کشور 

سعدی در . و اجتماعی بھ محتوی توجھ کنند، نی بھ شکل باید آگاھان ما، چی سیاسی. مردم ساالر در جھان بدل شده است

  :مورد می گوید

  حاجت بھ کاله تتری داشتنت نیست

  درویش صفت باش کاله پره کی دار

  نگاھی بھ آینده 

  ،،.شری بخیزد کھ خیر ما باشد ٫٫:در میان مردم ما گپ معروفی وجود دارد مبنی بر این 

تا جھانیان بھ این کشور کھ فراموشش نموده ، و آن را در  شدفرصتی فراھم  ،.ا. م. پس از حادثٔھ دھشت افگنی بر ا

  .چنگال بحران رھا کرده بودند، بار دیگر بھ آن توجھ نمایند

، اما، فرصت طالیی ھم برای ما بھ میان آورد تا یافتاین  توجھ بھ صورت روشن در خط منفعت خودشان سازمان 

  . نفع خویش بیاراییم آینده را با روشنی ھر چی بیش تر بھ

آن چی برای آیندٔه ما از . ، دیدگاه ھا و نظام ھای گونھ گونھ را دیدیم و آزمودیم١٩٧٣ما در جریان پس از کودتای 

کھ ارژنگ زیبایی را از دید فرھنگ ھا،  کشوریاھمیت بزرگ بھ ویژه، در خط ھمزیستی  نزدیک بھ پنجاه قوم در 

ا و آھنگ ھای  گونھ گونھ می سازد، شکل دھی چنان نظام سیاسی است کھ این تنوع زبان ھا، رسم و رواج ھا و رنگ ھ

این امر تنھا و تنھا در چارچوب نظام مردم ساالر آزاد کھ . نی تنھا حفظ و نگھ شود، بل، بھ  بلندای نوی دست بیابد

  .می  داند، صورت گرفتھ می تواند پایان تاریخ و انسان،،٫٫برخی آن را  

ر بر بنای رشد اقتصاد سرمایھ داری ـ بھ باور من حاال زمان آن رسیده است کھ ھمھ چیز ھا را بھ نامش این ساختا

دیگر با آن بیان دوگانھ کھ بھ اثر استبداد ذھنی شکل گرفتھ است، خداحافظی نماییم ـ . سیاه را سیاه و سپید را سپید بنامیم

رھنگ ھای گونھ گونھ قومی فراھم نماید و راه را برای دگردیسی می تواند زمینھ ھا را برای نزدیکی ھر چی بیش تر ف

ما می دانیم کھ شھرھا . از خط این رشد است کھ  شھرھا چی ُخــرد و چی بزرگ بھ میان می آیند. بھ سوی ملت باز نماید

بھ این گونھ . بدھندبر اقتصاد پولی استوار اند و می توانند تعصب قومی و منطقھ یی را با نیرو بخشیدن بھ فرد، کاھش 

  .ھر قدر شھر بزرگ تر باشد، اثر تعصب زادییش نیرومند تر می باشد

  مردم ساالری آزاد

این ساختار ـ . نماینده گان قرار دارد گزینشاین ساختار را می توان شکلی از مردم ساالری دانست کھ در گوھرش 

در درازای سده ھا، چنان سازمان یافتھ است کھ در آن  در جریان بحث ھا، جدل ھا و مھم تر از ھمھ گفتمان ھای فراوان

اینان در چارچوب یک قانون اساسی عمل می  . نماینده گان برگزیده و منتخب مردم بھ قدرت تصمیم گیری دست می یابند

  :در این ساختار اصل ھای اساسی اینان اند. کنند

آیین دین ھای گونھ گونھ، حق  اجرایھم آیی، آزادی آزادی بیان، گرد: آزادی فردی و حق اقلیت ھا در جامعھ مانند

ملکیت خصوصی و برابری ھمھ در برابر قانون و باالتر از ھمھ این کھ بر ھمھ مسالھ ھا و کار ھا قانون فرمان براند و 



  .بس

و مھم تر از  برای اجری این اصل ھا، باید نھاد ھای گونھ گونھ بررسی کننده، نگھ دارنده و باز دارنده بھ میان بیایند

در این ساختار، نی تنھا  حق اکثریت . ھمھ این کھ نھادینھ گردند تا از گزند باد و باران مستبد اندیشان بھ امان باقی بمانند

البتھ این را باید یاد اور شد کھ ممکن در آغاز . تامین می شود بل، باالتر از آن کھ حق اقلیت ھا نیز نگھ داری می گردد

ثریت  رنگ قومی داشتھ باشد، اما، آرام آرام اندیشھ، تفکر و برنامھ اجتماعی و سیاسی حزب ھا و گروه این اقلیت و اک

  .ھای سیاسی، جای آن را پر می نماید

در پارسی جمع آن . یکی از دست آورد ھای بزرگ این ساختار، تغییر فرد از حالت تبعھ ـ این واژه جمع تابع است

تابعان دیگر از خویش اراده یی ندارند و . باشد میمعنای پیرو بھ کار می رود ـ بھ شھروند  این واژه بھ. تابعان می باشد

ھمین امر .  تصمیم شان بھ پیر و ارباب شان بر می گردد، در حالی کھ شھروندان باشنده گان آزاد ارادٔه یک کشور اند

این ساختار بھ ترین ضامن و . ، جامعٔھ باز می باشدبیان دیگر این ساختار. است کھ راه تغییر بھ سوی استبداد را می بندد

نگھ دارنده بر آورده ساختن نیاز ھای فرھنگی و ھمبودی بھ ویژه برای گروه ھای قومی و زبانی و فرھنگی مختلف می 

  .باشد

ردم کھ نمونھ اش مراجعھ بھ رای م استدر ھمین چارچوب،  وسیلھ ھای دیگر بیان ارادٔه آزاد مردم پیش بینی شده 

آزاد تصمیم می گیرند کھ کدام راه حل برای شان  ارادهھرگاه  مسالھ ھای داغ و پـُــر جنجال بھ میان بیاید، مردم با . است

  .مفید است

آخر و نی آخرین، این ساختار مھم ترین اھرم باز دارنده لغریدن جامعھ بھ سوی استبداد را در اختیار دارد کھ ھمان 

  .یان بھ گونھ ھای مختلف می باشدحضور ھمھ جانبھ آزادی ب

آن گونھ کھ بررسی شد، تنھا ھمین ساختار مردم ساالرنھ است کھ در آغوش بزرگش قومان گوناگون ما ھر یک جای 

  .را در چار چوب ملت، می سازند فرھنگیشایسٔھ خویش را می یابند و با ھم کاشیکاری زیبای قومی ـ 

  شھِر گت تینگن، جرمنی

  عیسایی٢٠١٢اپریل  ١١/  ١٣٩١حمل  ٢١
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