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 کیدهچ
 اقوام تجمع و يریگ شکل يها وهیش اقوام، بحث سیاسی، جغرافیاي در توجه مورد مباحث جمله از
 و قومیتی يها گروه سایر با آنان قومیتی برون و قومیتی درون تعامل هشیو و جغرافیایی يها گستره در

 ادغام با کشور به نام يا دهیپد يریگ شکل در مختلف اشکال در افغانستان در اقوام است بوده نژادي
 و ،است پژوهش این محوري موضوع که افغانستان کشور رو ازاین. اند داشته بسزایی نقش قومیتی

 این. است بررسی شده و مطالعه بررسی، قابل سیاسی جغرافیاي ژهیو به جغرافیایی مختلف ابعاد در
 و سیاسی ساختار يریگ شکل در اقوام جایگاه شناسایی پی در تحلیلی -توصیفی روش با تحقیق

 دهد یم نشان تحقیقات برخی و تحقیق این نتایج. است میالدي 2001 از بعد افغانستان حاکمیت
 و تبارگرایی به قومی، گراییملی ایدئولوژي هپشتوان با در گذشته قدرت همداران قوم ساختار

 در یافته شیوع و طبیعی اي پدیده  به را ییگرا قوم زده، دامن نیز غیرحاکم اقوام میان در ییگرا قوم
 هسلط. است شده افغانستان در ملی هویت بحران موجب و کرده تبدیل جامعه ارکان ههم

 قومی منافع و معیارها آن در که برسد وضعیتی به جامعه تا شده سبب قومی مدت یطوالن
 علت به افغانستان ،دیگر سوي از ..باشد اجتماعی سیاسی يها گروه و افراد سیاسی رفتار هکنند نییتع

 این در. است شده توصیف گوناگون ملل و نژادها از بزرگی هموز ،طوایف و اقوام تنوع و تکثر
 ،ایماق، قزلباش ،قیرقیز ،بلوچ ،ترکمن، ازبیک ،تاجیک ،هزاره ،پشتون نژادهاي از مردمانی کشور

  قومی ساختار داراي افغانستان که از آنجا. دارند سکونت... و سیک، هندو کشمیري، ،نورستانی
 قوم درون در تنها ،سیاسی قدرت گردش و سیاسی ساختار انفعاالت و فعل که است طبیعی ،است

 جمعیتی هاي زیرنظام با بیشتر این در سیاسی نظام ،اساس این بر و پذیرد می انجام خاصی هقبیل و
 .است بوده مرتبط قبیله و قوم قالب در

 
 واژگان کلیدي 

 ملی قومی، قومیت، وحدت هسلط حاکمیت، افغانستان،

     Email: kyazdanpanah@ut.ac.ir                                                    . نویسنده مسئول1
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 . مقدمه1
 در تنوع این اگرچه. است آن ییجغرافیا هشناس جزو که قومی تنوع با است کشوري افغانستان

 افغانستان همانند دنیا، کشورهاي از کی چیه، دارد و داشته وجود جهان کشورهاي از بسیاري
 است قومی ممتد استیالي و سلطه کشور، این دیگر تمایز هنقط. نیست یثبات یب و بحران دچار

 شاید هم  آن است؛ داده شکل کشورها ریسا به نسبت را متفاوتی ماهیت و سرگذشت که
 سبب و دیآ یم شمار به تمایزها این عامل افغانستان هجامع خاص ای کلی بافت که دلیل بدان
 کشورها سایر از متفاوت روندي کشور، این در نیز قومی يها نزاع و اقوام روابطاست  شده
 شهرانی هگفت به. است ساخته میسر را قومی يها تیهو يریگ شکل هزمین امر همین. کند پیدا

 اکثر و دهد یم تشکیل را افغانستان در جمعی و فردي هویت اساس اسالم و خویشاوندي قوم«
 بسیج در مفاهیم همین و رندیگ یم شکل منطق نیهم بر اجتماعی ساختارهاي و ها سازمان
 يا کننده نییتع نقش اجتماعی يها گروه و افراد متقابل کنش تنظیم و اجتماعی يها حرکت

  ).33: 1394 افخمی،(» دارند
 خویشاوندان و قوم ي،ا لهیقب يها ارزش و نمادها را اقوام میان ارتباطی پل حاضر حال در
 فرهنگ هنوز. است کرده بیمار سخت را ملی –سیاسی ساختار عمل این که دهد یم شکل

 در شرایط نیتر يعاد در حتی و است کرده حفظ سرزمین این مردم بر را خود هسای يا لهیقب
 بین در را مناسبات یثبات یب و بحران آن هنتیج در که کند یم پیدا جریان ساز سرنوشت مسائل
 حکومت سردمداران یاسیس رفتار که است وقتی جامعه سیاسی یثبات یب. است دهکر ایجاد اقوام

 چنانچه ،شود ناسالم و زا تنش ،زیآم ضیتبع اقوام دیگر سیاسی مشارکت و حضور هدر زمین
 اقوام میان دوستی و وحدت سبب ،شده واقع ندرت به البته که زشانیآم مسالمت و نیک رفتار

 بر همواره گذشته در افغانستان سیاسی نظام تاریخی، يها تیواقع براساس. است دهش
 برهه هیچ در و راز و رمز از پر تاریخ با است کشوري و بوده استوار يا لهیقب و قومی يها سنت

بوده  داخلی يها کشمکش ریدرگ همیشه و است نداشته را موردنظر ثبات خود، سیاسی زمان از
 بیرونی قدرت رقابت میدان به را افغانستان و بوده اسیر خارجی يها قدرت مداخالت دام در ای
 متفرق، ،ثبات یب جغرافیاي آن هنتیج کهساخته است  مبدل ایشان نیابتی يها جنگ و

 خود مسئله این. است کشور این در 1سرزمینی وحدت و ملی کپارچگیی بدون و ختهیگس ازهم
 ناکام کامالً مد،اکار یدولت چارچوب در را افغانستان در ساکن اقوام مشارکت و یستیهمز

 و آورده میان به کشور در را قومی هايهمنازع و گروهی يها يبند صف عمل، این. ساخت یم
 و داخلی عوامل از يریرپذیتأث با تاریخی متفاوت مقاطع در ها نزاع و تضادها براي عاملی
 و موقعیت و موضوع حساسیت با هانوسان این و بوده تغییر و نوسان حال در همواره بیرونی

1. Territorial unity 
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 بحران، ناامنی، داخلی، يها جنگ يریگ شکل به و کرده پیدا نمود دسترس، در امکانات
 تا آنیم پی در تحقیق این در ،رو نیازا شده است. منجر سیاسی یثبات یب تنگدستی، مهاجرت،

 میالدي 2001 سال از بعد افغانستان حاکمیت و سیاسی ساختار يریگ شکل در را اقوام جایگاه
 قطعی پایان هنقط افغانستان، در فعلی سیاسی نظام يریگ شکل یبرخ نظر از. میکن بررسی
 تنها کنونی، سیاسی نظام سیتأس با و فعلی شرایط در ولی ،دیآ یم حساب به قومی يها جنگ
 که یدرحال نظامی، صرفاً ابعاد در هم آن هستیم، قومی شدید برخوردهاي کردن فروکش شاهد
 و پنهان خودش فرهنگی و اجتماعی سیاسی، ابعاد در کشور، این قومی مختلف يها تنش

 . افتی خواهد ادامه هم همچنان آشکار
 پایدار ژئوپلیتیکی ثبات ایجاد در تأثیرگذار عامل ترین مهم که است این مقاله  اصلی پرسش

 اساسی، پرسش این مبناي بر دانست؟ مرتبط اساسی عامل کدام به توان می را افغانستان در
 و همبستگی ،اتحاد ،مشارکت رسد می نظر به که است حقیقت این بر مبتنی اصلی هفرضی

 ساز زمینه تواند می افغانستان در فرهنگی و اجتماعی ،سیاسی امور در اقوام همدیگرپذیري
  .شود کشور این در پایدار ژئوپلیتیکی ثبات ایجاد
 

 نظري . مبانی2
 اقوام ژئوپلیتیک. 2.  1

 اقلیتی انسانی يها سازه همطالع ضمن ژئوپلیتیک، علم در گرایشی عنوان به اقوام ژئوپلیتیک
 مناسبات الگوي آنها، ساختارشناسی و کالبدشکافی و )ییفضا و اکولوژیکی هاي اقلیت ویژه به(

 سایر با اقلیت مناسبات الگوي نیز و اکثریت گروه با اقلیت هاي گروه بین تغییر حال در
 همچنین. دکن می وتحلیل تجزیه و مطالعه را ها اقلیت سیاسی رفتار کلی طور هب یا و ها، اقلیت
 قرار بررسی و توجه مورد را الملل بین سیاست نیز و ها دولت سیاست در رفتار این نقش

 هجنب اي فرقه هطلبان جدایی هاي خشونت و قومی هايهمنازع. )140: 1396 نیا، حافظ( دهد می
 دلیل به هاهمنازع این از برخی که اي گونه به. نیستند وفصل حل قابل سادگی به و دارند المللی بین

 این بستر در اي فرامنطقه و اي منطقه هاي قدرت ژئوپلیتیکی عالیق و راهبردي منافع شدن درگیر
 بحران نمونه رايب. شوند می تبدیل نیز المللی بین رقابت و گري میانجی هصحن به هاهمنازع نوع
 هاي درگیري با ابتدا است، جنوبی قفقاز حوزه در نژادي -قومی همناقش حاصل که باغ قره

 دو میان جنگ به سپس ،شد آغاز باغ قره همنطق ساکن هاي آذربایجانی و ها ارمنی میان گسترده
 هاي قدرت وساطت با اینکه اب نیز حاضر حال در. انجامید ارمنستان و آذربایجان کشور
 نیم و دهه دو گذشت با اما است، شده برقرار بس آتش ملت دو بین اي فرامنطقه و اي منطقه
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 وجود ملت دو بین صلح نه و جنگ نه شرایط هنوز طرفین بین فراوان هايهمذاکر برگزاري
  .)57 – 60: 1394 زاده، ولیقلی( است باقی خود قوت به هنوز گذشته هاي اختالف و دارد

 
  سرزمین. 2.  2

 مفهوم. دارد قرار حاکمیت تحت ملت - دولت توسط که است خاکی و آبی هگستر ،سرزمین
 یکی دیگر اي زاویه از .دهد می دست از را خود معنایی بعد سرزمین وجود بدون ملت - دولت

 چگونگی جغرافیایی، هاي بندي شکل. دهد می تشکیل جغرافیا را کشورها ملی قدرت عناصر از
 هاتهدید با مقابله در جغرافیا از گیري بهره سازوکار همچنین و اجتماعی هاي گروه استقرار

 در توان می را جغرافیایی عوامل انعکاس. رودبه شمار می ملی قدرت عوامل هزمر در تواند می
 محیط هاي واقعیت. کرد مشاهده المللی بین رفتار الگوهاي و سیاسی روابط اجتماعی، زندگی

 از هایی جلوه کشور، آن المللی بین و اي منطقه جغرافیایی هاي شاخص با پیوند در اجتماعی
 افغانستان جغرافیایی هاي شاخص از هریک. سازد می منعکس را پرتنشی و پیچیده ژئوپلیتیک

 همکاران، و راد فرجی( گذاردب ثیرأت کشور آن شهروندان سیاسی کنش و اجتماعی ساختار بر تواند می

1390 :120 - 119( . 
 
  امنیت و ثبات. 2.  3

. است اجتماعی زندگی دوام عامل ترین مهم و جامعه هر نیاز ترین بنیادي داخلی امنیت و ثبات
 منافع، اهداف، براساس داخلی و اي منطقه جهانی، هعرص در را خود امنیتی محیط کشور هر

 از صحیح درك اصل، این براساس. ندک می تعریف خود قدرت میزان و بنیادي هاي ارزش
 بنابراین،. دارد دولت هر ملی هاي سیاست به دهی شکل در را تأثیر بیشترین امنیتی محیط

 امنیتی زیرساخت و بود نخواهد اجرا قابل امنیت وجود بدون کشور در اي برنامه هیچ تردید یب
  .داشت انتظار را اجتماعی ثبات توان نمی آن بدون که است

 
  قوم. 2.  4

 مشترك، اجدادي هافسان با مشخص انسانی جمعیت از است عبارت قوم اسمیت نظربه 
 منافع حس از میزانی و وطن ای تاریخی سرزمین با پیوند فرهنگی، عناصر مشترك، هايهخاطر

 در قومیت هواژ که است آن تعریف يها يدشوار هعمد دلیل ).187: 1377 اسمیت،( تیمسئول و
 تغییر مطالعات هحیط ترشگس با همراه نیز آن مفهوم و است جدید نسبتاً يا واژه اجتماعی علوم

 معیارهایی را نوزدهم قرن اواخر در قومی گروه ای قومیت براي شده ارائه تعریف. است افتهی
 هواژ. است متفاوت بیستم قرن دوم هنیم در واژه این تعریف معیارهاي با که دهد یم دست به
 غیرکلیمیان؛ و غیرمسیحیان. 1: دارد معنی دو وبستر انگلیسی زبان یالملل نیب فرهنگ در» قومی«
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 ؛اند تیحیمس و هودیتی مخالف که پرستان بت و کفار مثل ،اند دهینگرو مسیحیت به که کسانی
 نژادي يها گروه دادن تمییز به مربوط ای نژادها ذهنی و جسمی يها یژگیو به منسوب. 2

 نظر به اعتبار یب امروزه نخست تعریف که یدرحال. مشترك يها یژگیو و رسوم براساس بشري
 و» نژادي يها گروه« ،»نژاد« به خاص طور به و دارد کاربرد هنوز دوم تعریف ،رسد یم
 ملل« عنیی اول تعریف دیگر، عبارت به. کند یم اشاره» نژادها در ذهنی و جسمی يها یژگیو«

 دست از را خود کاربرد» بشري نژادهاي« عنیی دوم تعریف نفع به» مسیحیت به نیافته گرایش
  ).29 - 30: 1396 احمدي،( است داده

 دانستن جهان مرکز را خود قوم .دهد یم نشان را قوم به گرایش نوعی ییگرا قوم :ییگرا قوم
 که دیگري جوامع به و انگاشتن وچرا چون یب و مطلق را خود جامعه فرهنگ هنجارهاي ای

 ایجاد باعث قومی مرکزي خود ای مداري قوم. نگریستن تحقیر با دارند، متفاوت هنجارهایی
 که است دیدگاهی مداري قوم. شود یم جوامع بین کشمکش و تفاهم عدم قالبی، عقاید

 ارزیابی مورد بدان توجه با چیز همه و است زیچ همه مرکز و محور خودي، گروه آن، براساس
  ).224: 1383 راد، افشاري و بخشی آقا( ردیگ یم قرار سنجش و

 خاص گروه کی اقتصادي و اجتماعی سیاسی، قدرت از انعکاسی قومی هسلط :قومی هسلط
. شود یم نارضایتی ایجاد و ها تیاقل اقتصادي – سیاسی وابستگی تسهیل موجب که است

 چنین مقابل در. هاست گروه دیگر حقوق شدن زائل و ها تیمحروم منبع سلطه، این که چنانهم
 اقدامات براي یده سازمان و بسیج هپای تواند یم دیگر، قومی يها تیهو تقویت ي،ا سلطه

 ).55: 1380 مقصودي،( دشو محسوب ،زیآم خشونت
 و سرزمینی هتوسع به تمایل از ناشی چیز هر از پیش قومی پاکسازي :1قومی پاکسازي

 زبان به ای بودن، دارتر شهیر و قدمت بیشتر، عظمت بیشتر، قدرت نام به که است کامل استعمار
 محکوم تاریخی لحاظ از و مانده عقب مزاحم، که اقوامی زبان به و بودن تر افتهی توسعه امروزي،

 حمل خود در را ملی دولت هپندار قومی پاکسازي نهایت، در. ردیگ یم انجام ،شوند یم شمرده
 دوران به که کند یم استفاده ییها روش از پنداره این تحقق براي که تفاوت این با ؛کند یم

 ).200 - 201: 1396 برتون،( دارند تعلق باستانی

 در جامعه درون در که است اختالفی و تقابل قومی، يها شکاف از منظور :قومی شکاف
 از است عبارت شکاف زیرا ،دارد بقا و انجماد به تمایل و داشته جریان قومی خطوط راستاي
 جامعه یک در متمادي سالیان براي و است جامعه متن از برخاسته و نیست گذرا که تقابلی
 ساختار ).581: 1381 ی،هاشم یبن( است تاریخی مهم حوادث غالباً آن منشأ و کند یم اقامت رحل
 بلکه ،انجامد ینم قومی تعارضات يریگ شکل به ییتنها به جوامع بین در يا لهیقب و قومی

1. Ethnic cleansing  
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 هنظری براساس. کند یم ایجاد قومی تعارضات بروز براي را ییها نهیزم واقعه در مذکور ساختار
 به شمار رخدادها در عمده عامل بازیگران، از نظر صرف اجتماعی، ساختار ساختارگرایان،

 تنها اجتماعی، ساختار به و کنند می نقد عاملی تک برخورد علت به را نظریه این برخی. رودمی
 قومی ساختار اساس این بر. نگرند یم اجتماعی هايتعارض يریگ شکل بستر و زمینه عنوان به
 يها تعارض و ها تنش بروز براي را مساعدي يها نهیزم بحث، مورد هجامع در يا لهیقب و

 بروز نیاز، مورد عوامل و علل تحقق صورت در که گذارد یم اختیار در اجتماعی بار خشونت
  .)Kuper & Kuper, 2004: 124( بود خواهد ریناپذ اجتناب آن

 
 پژوهش . روش3

 روش و ردیگ یم قرار کاربردي و يا توسعه تحقیقات هزمر در هدف، هجنب از حاضر، تحقیق
 گردآوري مطالعه، مورد موضوع نوع و ماهیت به توجه با. است تحلیلی -توصیفی آن انجام

 . است بوده اسنادي و يا کتابخانه روش مبناي بر اطالعات
 
 هایافته و . بحث4
 افغانستان یقوم بیترک . 4.  1

. است افتهی تشکیل متفاوت مذاهب و ها زبان با مختلف قبایل و اقوام از افغانستان هجامع
 تقسیم ،)غلزاییان و ابدالیان مانند( کدیگرندی رقیب گاه که متنوعی يها شاخه به اقوام، از هریک

 هموز« چون عناوینی با افغانستان کشور و سرزمین از که آنجا تا ؛)161: 1396 باقري،( شوند یم
 و تنوع لحاظ به سرزمین این. است شده ادی» ها تیقوم موزاییک« و» اقوام گنجینه» «اقوام

 جهان در و رود یم شمار به) مالزي و چین هند، از پس( آسیا کشور چهارمین قومی ناهمگونی
 قومی، گروه وهفت پنجاه حدود ،احدي هگفت به و )36: 1390 ارزگانی،( داراست را وهفتم سی مقام

 در دارند، تعلق زبانی مشخص هخانواد چندین به که )گویش( لهجه و زبان پنجاه تا چهل
 قومی يها گروه معروف شناس افغانستان 1اریوال. )100: 1387 رحیمی،( کنند یم زندگی افغانستان

 فارسیوان، اشکاشمی، براهویی، بلوچ، ایماق، عرب،: «است برده نام افغانستان در را زیر
 قیرقیز، جوگی، جت، جمشیدي، جاللی، هندو، هزاره، گوجر، ،غربت یگاوربات فیروزکوهی،

 پرچی، اورسوري، نورستانی، مونجانی، تاجیک، مغول، مست، میش ماوري، ملکی، کوتانا،
 تاتار، سیک، سنگلیچی، روشانی، قزلباش، قبچاق، قزاق، پیکراج، قرلق، پشتون، اي، پشه 

 قانون در. )77: 1395 سجادي،( »وزوري و هوديی واخی، ازبک، ترکمن، هی، تیره تیموري، تایمنی،
 عنوان به قوم چهارده اسم کشور، این در ساکن اقوام مجموع از افغانستان ملی سرود و اساسی
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 اند از: عبارت که نندک یم معرفی اقوامی از متشکل را ملت وشده  برده نام افغانستان ملت
 ،قزلباش یز،ققر ،عرب ایماق، نورستانی، ،یی پشه بلوچ، ترکمن، ازبک، هزاره، تاجیک، پشتون،
 مجموع تلفیق و ترکیب از. )4: 1382 افغانستان، اساسی قانون( است اقوام سایر و براهوي گوجر،

 مستقل قومی گروه 57 حداکثر و دست کم چهارده که گرفت نتیجه توان یممذکور  يها گفته
 مختلف، زبان سی از بیش به مجموع در که کنند یم زیست افغانستان نامه ب جغرافیایی در

 و هزاره تاجیک، پشتون، هعمد قوم چهار افغانستان، در موجود اقوام میان از. نندک یم صحبت
 جمعیت قومی ترکیب. )30: 1396 جوادي،( دهند یم تشکیل را افغانستان جمعیت بیشترین ازبک،

ازبیک %)، 19%)، هزاره (25%)، تاجیک (40است: پشتون ( برآورد شده به شرح زیر افغانستان
 )14: 1396 (باقري،%).  7هاي قومی ( %)، و سایر گروه9(

 
 افغانستان یاسیس ساختار .4.  2

 سلطنتی، نوع يها حکومت از. است هداشت متفاوتی ساختارهاي گذشته هده چند طی افغانستان
 دنبالبه که حاکم حکومتی سیستم تا طالبان امارت ،)کمونیستی( خلق دموکراتیک جمهوري

 است، اسالمی جمهوري که آمد کار سر افغانستان در جدید دولت 2001 دسامبر در بن اجالس
 از افغانستان در حاکم سیاسی ساختار. )224: 1388 ی،الملل نیب و سیاسی مطالعات دفتر(است  کرده تجربه

 هقو جرگه، لویه( موقت مجلس کی ،)پارلمان جرگه ولسی سنا، جرگه مشرانو( دائم مجلس دو
 .است شده تشکیل مجریه هقو و) محکمه ستره( قضاییه هقو و) مجریه

 . دارد عضو 102 ستسنا همان که) دانیسف شیر و بزرگان مجلس: (جرگه مشرانو -
 والیت هر جمعیت تناسب به که است نماینده 249 داراي و بوده پارلمان همان که: جرگه ولسی -

 ملی مجلس ).46: 1392 بالل،( شوند یم برگزیده ساله پنج هدور براي انتخابات طریق از) استان(
 نمایندگی بیشترین داراي. است) جرگه ولسی و بزرگان مجلس( مجلس دو شامل که افغانستان

 آن تاکنون کشور این که است، جنسی و قومی ي،ا منطقه طیف منظر از ویژه کار لحاظ به مردم
  ).Lindh, 2003: 253( بود نکرده تجربه را

 تمامیت ملی، حاکمیت کشور، استقالل نظیر مهم مسائل مورد در جرگه لویه: جرگه لویه -
 افغانستان، اساسی قانون( شود یم تشکیل جمهور سیرئ همحاکم اساسی، قانون احکام تعدیل ارضی،

1382 :57 – 56.( 
 يجمهور سیرئ آن رأس در که است دولت ای رانیوز  تأیه همان مجریه هقو: مجریه هقو -

 ). 46: 1392 بالل،( دارد عهده به را قانون اجراي مسئولیت دولت اول فرد عنوان به
 مرکب قوه این. است افغانستان اسالمی جمهوري دولت مستقل رکن یهیقضا هقو: یهیقضا هقو -

 ).58: 1382 افغانستان، اساسی قانون(است  ابتدائیه و استیناف محاکم محکمه، ستره کی از است
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 یجهان تجارت يها برج انهدام از پس افغانستان یاسیس دیجد روند. بن کنفرانس. 4. 2. 1
 با همزمان و نیح نیهم در. آمد وجود به افغانستان به کایمرآ ینظام هايهحمل و وركیوین

 افغانستان، بحران در نقش يذ يکشورها و یالملل نیب يها سازمان وساطت با طالبان، یسرنگون
 و یخیتار اجالس .گرفت شکل آلمان بن در افغانستان یاسیس يها طرف يسو از یاجالس

 دش ریدا آلمان 1پترزبورگ هتل در) 2001 دسامبر 5( متحد ملل سازمان نظر ریز بن یالملل نیب
 اصل همانند که شد منجر بن هنام موافقت به ت،ینها در اجالس نیا. )122: 1385 ،يکندیدا محقق(

 يکشورها و یجهان قدرتمند يکشورها ،یالملل نیب يها سازمان يسو از اجالس، يبرگزار
 افغانستان مؤثر یاسیس گرانیباز یتمام معاهده، نیا در. بود دیأیت و تیحما مورد ه،یهمسا
 مشارکت نیتأم و ملل سازمان نظارت با را کشور نیا یاسیس نظام دیجد ندیافر شدند متعهد

 نهیزم نیا در را الزم يهمکار کدام هر و رسد انجام به یاسیس يها گروه و اقوام ههم ریفراگ
 یاسیس نظام سیتأس مراحل و نهادها يریگ شکل مراحل تمام بن هنام موافقت. آورند عمل به

 متناسب مشارکت و آزاد و یعموم انتخابات ،یدموکراس اصول يمبنا بر را افغانستان دیجد
 افغانستان نظران صاحب از ياریبس. برداشت در افغانستان یاسیس يها گروه و اقوام یتمام

 خیتار در یمتفاوت و دیجد فصل سرآغاز بن همعاهد از پس افغانستان دیجد طیشرا معتقدند
 دوره نیا ک،یدموکرات يها ارزش به توجه و یمردم تیحاکم نظر از رو، نیازا. است کشور نیا

 اساس بن هنام موافقت یعبارت به. است دهکر لیتبد افغانستان خیتار در زیمتما يا دوره به را
 دیآ یم حساب به افغانستان یکنون یاسیس نظام يریگ شکل شروع هنقط و یاسیس دیجد هدور

  ).116 – 117: 1390 همکاران، و راد یفرج(
 ،2001 سال در بن کنفرانس تشکیل با . آن يامدهایپ و بن کنفرانس یاسیس حل راه. 4. 2. 2

 کشوري افغانستان که پذیرفتند را واقعیت این افغانستان داخلی نیروهاي و جهانی هجامع
 ثبات به کشور قدرت، هعادالن تقسیم بدون ،رو نیازا. است چندتباري و چندزبانی چندقومی،

 اساسی قانون تدوین نگرشی، چنین هنتیج. شود ینم ایجاد نیز ملی دولت و کند ینم پیدا دست
 بر مبتنی کنونی اسالمی جمهوري نظام آن حاصل که بود) 1382( 2006 هژانوی 29 در جدید

 طالبان ضد اصلی گروه چهار بن کنفرانس در .)159: 1396 باقري،( است ریاستی دموکراسی اندیشه
. برسند توافق به افغانستان هآیند و موقت دولت به مربوط مسائل هربارد تا بودند آمده هم گرد

 داخلی جنگ خالل در که بود جهادي احزاب از شکننده ائتالفی شمال، اتحاد گروه، نخستین
 دوم، گروه. بودند داده تشکیل طالبان علیه را ائتالفی اکنون اما ،بودند دهیجنگ گریکدی بر ضد

 ظاهرشاه، سابق، شاه طرفداران میان از ها یغرب مطالبات از نمایندگی براي که بود رم گروه
 محاذملی تنظیم رهبر پیرگیالنی با گروه، سومین عنوان به پیشاور گروه. بودند شده انتخاب

 مستقر ایران در که جریر همایون به بود، قبرس گروه به مشهور گروه چهارمین. داشت پیوند
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 ی،نیب خوش با بن هايهمذاکر جریان در کنندگان مشارکت ).92: 1396 شاران،( داشت ارتباط بود،
 در که ملی فراگیر دولت ایجاد« جمله آن از که کردند ینیب شیپ را بلندباالیی اهداف به یابیدست
. )267: 1395 کیسینجر،( بود مدنظرشان ،»باشند نماینده داراي نیز قومی يها تیاقل و زنان آن

 : است داشته افغانستان 2001 از پس سازي دولت براي عمده و اصلی پیامد سه بن کنفرانس
 فوري يها ینگران به توجه با و زده شتاب صورت به قدرت تقسیم فرایند نخست؛

 را افغانستان مردم يها خواست بن هايتوافق سبب همین به. گرفت انجام غربی کشورهاي
 1گودهند که گونه آن. بود ریکاآم منافع و ها استیس هکنند منعکس بلکه ،کرد ینم منعکس

 از معدود تعداد بین خارجی يها زهیانگ با جنگی غنایم تقسیم عنیی ،»بزرگ همعامل« دیگو یم
 .داشتند شرکت مستقیم طور به تروریسم با جنگ در که بود یکنندگان شرکت

 مدعی ها شبکه این که کوچکی جوامع و رقیب سیاسی يها گروه تمام بن کنفرانس در دوم؛
 که اسالمی حزب تنظیم و طالبان ،مشخص طور به .نداشتند شرکت بودند، آنها از نمایندگی

 عنوان به ربانی نیالد برهان. بودند نشده دعوت کنند، حمایت کرزاي از نداشتند تمایل
) وحدت حزب رهبر( خلیلی کریم محمد نکرد، اشتراك کنفرانس در اسبق جمهور سیرئ

 تأهی رئیس( سیرت عبدالستار و) شرق جنوب از پشتون قدرتمند رهبر ک(ی عبدالقدیر حاجی
. داشتند شکایت خاصشان اهداف شدنن برآورده و یالملل نیب هايهمداخل از) روم نمایندگی

 از اندکی نمایندگان او نظر به رایز، برد سؤال زیر را کنفرانس جامعیت دوستم، عبدالرشید ژنرال
 .داشتند شرکت کنفرانس در تبار ازبک مردم

 يها گروه نخبگان بین را نارضایتی و مشارکت عدم ي،اعتماد یب آغاز بن کنفرانس سوم؛
 توازن سر بر افغانستان سیاسی اصلی گروه چهار کنفرانس، الگوي طبق. کرد ترویج سیاسی
 که است این واقعیت. رسیدند توافق به افغانی هجامع بودن چندقومی کلیات بر مبتنی سیاسی

 تبارهاي تاجیکاز  هعمدطور به که اسالمی جمعیت نظامی جناح خصوص به شمال اتحاد
  هفده حکومتی، پست سی از شمال اتحاد. زیادي داشتند قدرت  بود، شده تشکیل پنجشیري

 اقتصاد وزارت و پالن وزارت خارجه، امنیتی، يها وزارت شامل که ساخت خود آن از را پست
 همچنین و ماند خارج دسترسشان از) دارایی( مالیه وزارت و جمهوري ریاست فقط. شدند یم

 از را چیز همه برنده،« منطق با قدرت تقسیم این. شد کرزاي جمهور سیرئ معاون فهیم قسیم
 را کشور دوسوم و بود کرده آزاد را کابل شمال، اتحاد زیرا ،داشت مطابقت» سازد یم خود آن
، بودند کرده دریافت را قدرت سهم بیشترین ها کیتاج قومی لحاظ به. داشت خود کنترل در

 .)94-95: 1396 شاران،( داشتند شکایت سهمشان از ها ازبک و ،ها هزاره ،ها پشتون که یدرحال
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کرزاي حامد دولت انتقالی و موقت حکومت هکابین اعضاي قومی ترکیب .1جدول   

 قومیت انتقالی هکابین قومیت موقت حکومت ها وزارتخانه

 پشتون ورد عبدالرحیم تاجیک فهیم محمدقسیم دفاع

 پشتون احدي انورالحق پشتون ارسال امین هدایت مالیه

 تاجیک عبداهللا عبداهللا تاجیک عبداهللا عبداهللا خارجه وزارت

 پشتون مقبل ضراراحمد تاجیک قانونی یونس )کشور( داخله

 - شمس محمدجلیل هزاره محقق محمد پالن
 تاجیک فرهنگ محمدامین سادات کاظمی مصطفی سید صنایع و تجارت

 تاجیک عادل ابراهیم ازبک رزم محمدعالم معادن

  - شده منحل پشتون نورزي عارف کوچک صنایع

 پشتون خرم عبدالکریم تاجیک رهین مخدوم فرهنگ و اطالعات

 پشتون سنگین امیرزي تاجیک عبدالرحیم انجنیر مخابرات

 ترکمن قرقین نورمحمد تاجیک صادق میرویس اجتماعی امور و کار

 ازبک شهرانی اهللا نعمت تاجیک بلخی حنیف محمد اوقاف و حج

 - - پشتون وردك عبداهللا معلولین و شهدا
 پشتون اتمر حنیف محمد پشتون امین رسول معارف

 هزاره اری حسن امیرشاه - فایز شریف عالی تحصیالت

 پشتون فاطمی امین محمد دیس پشتون صدیقی سهیال عامه صحت

 هزاره صفري علی سهراب پشتون فضل عبدالخالق عامه فواید

 - ضیا محمداحسان پشتون اتمر محمدحنیف دهاد انکشاف
 پشتون پشتون وسفی انجنیر پشتون عبدالقدیر شهري هتوسع

 - شده منحل تاجیک فرهنگ امین بازسازي
 تاجیک فاروقی حمیداهللا هزاره حمید سلطان ترانسپورت

 تاجیک خان محمداسماعیل ازبک کارگر شاکر برق و آب

 ازبک دادفر محمداعظم تاجیگ ناظري اهللا تیعنا مهاجرین

 تاجیک رامین عبیداهللا سادات انوري نیحس دیس زراعت

 هزاره دانش سرور تاجیک کریمی عبدالرحیم عدلیه

 ترانسپورت و توریزم
 هوایی

 - شده منحل پشتون عبدالرحمن

 هزاره خدایداد ژنرال - - مخدر مواد با مبارزه

 براهوي براهوي کریم محمد - - مرزي امور

 ازبک غضنفر بانو حسن هزاره سیماسمر زنان امور

 ).96: 1396شاران، : منبع(
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 )2001 -2014( يکرزا حامد دولت. 5
 میسر را یمناسب فرصت افغانستان شیعیان خصوص هب اقوام براي پساطالبان، سیاسی نظام

 به کشور اساسی قانون در جعفري مذهب کشور، تاریخ در بار اولین براي زیرا، ساخت
 نفی کشور اساسی قانون سوي از زبانی و قومی، مذهبی تبعیض نوع هر و شد شناخته رسمیت

 سرود و اساسی قانون در افغانستان، ملت هدهند لیتشک اقوام عنوان به کشور، اقوام ههم نام. دش
 مذهبی، و زبانی قومی، تعلقات گرفتن درنظر بدون کشور افراد از هریک. شد درج کشور ملی

 هیچ و کنند کشور پارلمان نمایندگی و معاونت جمهوري، ریاست کاندیداي را خود توانند یم
 درنظر بدون کشور، مردم آحاد ههم و زنان مشارکت. ندارد وجود مورد این در قانونی منع

 مختلف يها عرصه در مشارکت و قدرت ارکان در مذهبی و لسانی قومی، تعلقات داشت
 بیان، آزادي. است شده شناخته رسمیت به ،ها عرصه دیگر و نظامی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی،
 هاي سال در پیشرفت و تحول نیتر مهم پارلمانی و جمهوري ریاست انتخابات يبرگزار

 معاصر تاریخ در اما بود، همراه تقلب با انتخابات هرچند. شود یم شمرده کرزاي حکومت
 اصل کی عنوان به انتخابات اخیر، یثبات یب و جنگ دهه سه از بیش در خصوص به و افغانستان

 با ).275 – 276: 1392 اندیشمند،( شد تثبیت قدرت در مشارکت و سیاسی قدرت به دسترسی در
 دستاوردهاي که گفت توان یم اما دانست، آرمانی وضعیت را وضعیت این توان ینم اینکه

 خصوص به افغانستان مردم براي طالبان، سقوط از پس يها سال طول در آمده دست به
 .است رینظ کم و تاریخی کشور، محروم يها تیاقل
 
 در )2001 از پس( دولت يریگ شکل از پس.  حامد کرزاي هدور در ییگرا قوم . نمودهاي5. 1

 دیگر بار ک. یشکل گرفت رقیب سیاسی يها شبکه بین مصالحهو  آشتی سیاسی، رقابت هنتیج
 نه اداري کارمندان زیرا ،گرفت خود به سیاسی شکل کامل طور به افغانستان دولتی بروکراسی
 دولتی مقامات به را آنان که بودند سیاسی و قومی يها گروه کارمندان بلکه دولتی، کارمندان

 درون در ارتباطاتشان و ها تیموقع از استفاده با توانستند یم آنان ترتیب این به. بودند رسانده
  ).97 - 98: 1396 شاران،( را ملی منافع نه دهند گسترش را خود قومی منافع دولت،

 يها تیقوم براساس افغانستان ملی ارتش و پلیس سربازان و کادرها آمار 2 جدولدر 
» تاجیک« و» پشتون« قومیت دو قومی تسلط یخوب به که است،شده  بررسی کشور این مختلف

 جمعیتی و قومی ترکیب پیچیدگی 2 جدول حقیقت در. دهد یم نشان را نیروها این در
 ملت، – دولتارکان  نیتر مهم از کیی دررا  واحد ملی هویت به یده شکل معضل و افغانستان

 . کشد یم تصویر به» ارتش« عنیی
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 2011 اوایل، قومیت براساس افغانستان ملی ارتش و ملی پلیس آمار -2 جدول      
 نیروها پشتون تاجیک هزاره ازبک ها تیقوم دیگر

 ملی سیپل
 (درصد)

 ملی ارتش
 (درصد)

 ملی سیپل
 (درصد)

 ملی تشار
 (درصد)

 ملی سیپل
 (درصد)

لی م  رتشا

 (درصد)
 ملی سیپل

 (درصد)
 ملی ارتش

 (درصد)
 ملی سیپل

 (درصد)
لی م ارتش

 (درصد)
 یرون نوع

 اداري کادر 42 41 41 47 8 4 4 3 5 3

 دار درجه 51 31 36 56 8 6 3 4  4

 سرباز 43 47 29 36 12 4 9 6 7 7

 نیرو کل 45 43 32 42 10 5 7 5 5 6

  میانگین 45 40 34 45 10 5 6 5 5 5

 ).Brookings, 2020(  منبع:
 
  یقوم أير و یقوم شیگرا با انتخابات. 6

 طی در و  کرده تجربه طالبان رژیم سقوط از پس را آزاد و سراسري انتخابات افغانستان مردم
 انتخابات همرحل سه شامل آن دور سه که اند رفته أير يها صندوق يپا  به بار چند مدت، این

 شدت به تاکنون افغانستان در انتخابات اما. است 2014 و 2009 ،2004 يها يجمهور ریاست
 شهروندان سیاسی آگاهی و قومی سیاسی عقالنیت. است بوده قومی يها شیگرا ریتأث تحت

 ها یزنیرا و سیاسی نخبگان معامالت در متغیر نیتر برجسته است، موقعیت مولود که افغانستان
 نیشتریب قومی آگاهی دیگر، سوي از. است بوده سیاسی يها انیجر و احزاب يها ائتالف و
 سه آمار )14: 1393 خواتی،( است داشته خاصی کاندیداي يسو به مردم آراي یده جهت در را ریتأث

 مقیاس در و کالن سطح در را واقعیت این تواند یم بهتر جمهوري ریاست انتخابات دوره
 اولین نتایج برداشت، این دنکر مدلل براي. )16: 1393 خواتی،( دهد توضیح قومی يها يبند میتقس

 . میکن یم بررسی را ملی وحدت دولت تشکیل و مرور جمهوري ریاست انتخابات دور دومین و
 
 همشاهد. )1383( يجمهور استیر انتخابات دور نیاول در یقوم يرأ و تیقوم نقش.  6. 1

 است آن انگربی آرا، پراکنش و توزیع و مختلف هاي )استان( والیات سطح در يرأ اخذ مناطق
 در اخذشده يآرا پراکنش و توزیع براساس. باشد فراقومی و ملی تواند ینم انتخابات این که

 به توجه با) استان( والیت هر قومی بافت به توجه با و مختلف هاي)استان( والیات سطح
 کشور کل سطح در و خاص قومی کاندید نفع به و) استان( والیت هر در اقوام مشارکت میزان
 انتخابات نخستین در مردم یده يرأ در را قومیت نقش ،1 هنقش. است سنجش و دییتأ قابل

 .دهد یم نشان جمهوري ریاست
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  1383جمهوري،  ریاست انتخابات اولین در را پیشتاز کاندید چهار قومی آراي -1 نقشه

 
 

 نگارندگان از ترسیممنبع: 
 

 است يا منطقه و قومی آراي هدهند نشان پیشتاز کاندیداهاي توسط 1 هنقش در اخذشده آمار
 را مناسبی فرصت پساطالبان جمهوري ریاست انتخابات اولین چون ملی، و فراقومی آراي نه

 با 2004 انتخابات در کرزاي اگرچه. کرد احیا يا منطقه و قومی سیاسی، احزاب رهبران براي
 از( قانونی ونسی محمد ،وي سرسخت رقیب سه شد، برنده انتخابات در آرا درصد 55 کسب

 کدام هر) ازبک قوم از( دوستم عبدالرشید ژنرال و) هزاره قوم از( محقق محمد ،)تاجیک قوم
 نفوذ میزان توانستند، ترتیب بدین و کردند خود آن از را آرا درصد 10 و 7/11، 3/16 ترتیب به
 جمهوري ریاست انتخابات نتایج هتجزی و تحلیل در. کنند مشخص را خود قدرت پایگاه و
 مورد این در وي. ابدی یم هاکاندیدا به دادن يرأ و قوم میان قوي اي هرابط نوجانس ،)2004(
 يا عمده حمایت خود زبانی قومی گروه از بیرون مناطق در کاندیداها از کی چیه: «سدینو یم

 براي نه و دادند يرأ قومی خطوط براساس افغانستان در قومی يها گروه. نیاوردند دست به
 به کاندیداها. )129: 1387 رحیمی،( قومی مالحظات داشت درنظر بدون دیگر اقوام از کاندیدا
 به آمدن با که شدند متوسل ادعا این با خود به مربوط يا منطقه و قومی يریگ يرأ يها حوزه
 مردم، عمومی آراي به ترتیب، این به و کنند دفاع مردمشان منافع از خواهند یم انتخابات هصحن

 . بخشیدند يا منطقه و قومی خصلت
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 نقش دادن نشان براي. )1388نقش قومیت در دومین دور انتخابات ریاست جمهوري (. 6. 2
 دیکاند نفر سه تنها جمهوري، ریاست انتخابات دور دومین در قومی يها یوابستگ و قومیت
. بشردوست رمضان و عبداهللا عبداهللا کرزاي، حامد: است شده گزینش قومیت سه از مطرح

 اختصاص خود به را سوم تا اول هرتب ترتیب به نفر سه این نیز آرا نتایج براساس چنانکه
 . اند داده

 
 1388جمهوري،  ریاست انتخابات دومین در را پیشتاز کاندید سه قومی آراي -2 نقشه

 
 نگارندگان از ترسیممنبع: 

 
 مناطق ،کرزاي حامد به بیشتر نشین پشتون مناطق که دهد یم نشان یخوب به ،2 هنقش
 عبداهللا عبداهللا. اند داده يرأ بشردوست رمضان به جات هزاره و عبداهللا عبداهللا به نشین تاجیک
. است تبار تاجیک مادرش و دارد تاجیک قومیت در هم يا شهیر است، تبار پشتون اگرچه

 ،سبب همین به و بوده تباران تاجیک با بیشتر عبداهللا زندگی و نما و نشو نکهیا آن، از تر مهم
 حامیان چه و رقیبان چه. شناسد یم تباران تاجیک هنمایند عنوان به را وي سیاسی زندگی هسابق

 پشتون به خونی لحاظ به ایشان که آنجا از اما. اند نکرده تلقی ها پشتون هنمایند را وي عبداهللا،
 مناطق در احمدزي، غنی اشرف کنار در و کرزاي، حامد از بعد ردیف در تعلق دارد،

  ).22: 1393 خواتی،( است داده اختصاص خود به را بیشتري آراي نشین پشتون
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 براي کاندیداها، از هریک توسط معاون دو انتخاب در منطقه و قومیت نمادین اهمیت
 اول معاون. بود مشهود کامالً اقوام بیشتر آراي کسب و نظر جلب و قومی توازن رعایت
 از نیمی که عبداهللا. بود) خلیلی کریم( هزاره وي، دوم معاون و) فهیم قسیم( تاجیک ،کرزاي
 اسالمی جمعیت عنیی تبار تاجیک عمدتاً تنظیم از کرد یم ادعا و دارد را تاجیک قومیت عنصر

 هزاره کی را دومش معاون و) آصفی همایون( پشتون کی را اولش معاون ،کند یم نمایندگی
 زیرا ،نماند عقب قومی رهبران میان از يریارگی در نیز کرزاي حامد. برگزید) چراغ علی(

 سبب به خلیلی کریم و محقق محمد ؛هستند قوي مردمی يها گاهیپا داراي آنان که شد یم تصور
 دلیل به خان لیاسماع و فهیم مارشال ،ها ازبک يرأ دلیل به دوستم عبدالرشید ژنرال ؛ها هزاره يرأ
 کرزاي، برادر و ارزگان؛ در محمدخان جان هلمند؛ در آخوندزاده رمحمدیش ؛ها کیتاج يرأ

 از .)141: 1396 شاران،( بودند کرزاي توجه مورد قندهار در ها پشتون يرأ سبب به  کرزاي احمدولی
. کرد تقال اش يا شبکه قدرت ساختار در نامتنفذ برخی جذب براي عبداهللا عبداهللا دیگر، سوي
 اسالمی، جمعیت معنوي رهبر ربانی، نیالد برهان و بلخ) استاندار( والی نور، محمد عطا
 ربانی، هرچند ؛بودند ها کیتاج يآرا آوردن دست به براي ها چهره چشمگیرترین و نیتر مهم

 و هزاره ،ها پشتون میان در عبداهللا قدرت يها شبکه. بود نکرده دییتأ رسمی صورت به را عبداهللا
 قربانعلی و انوري نیحس دیس مانند دوم، دسته قدرت داراي يها شبکه از اغلب ها ازبک

 . بود شده تشکیل عرفانی
. بود گرفته شکل وبستان بده اصل کی براساس سیاسی يها شبکه این که است ذکر شایان

 بود، داده وعده حامیان این به سیاسی منابع عنوان به را وزارت يها مقام کرزاي حامد که یدرحال
 افغانستان مردم اسالمی وحدت حزب رهبر محقق، محمد مانند کرزاي، حامد يا شبکه حامیان

 هشبک براي را وزارت پنج رسمی صورت به ،ها هزاره میان در قدرتمند سیاسی يها شبکه از و
 افراد تعیین قدرت خواستار محقق ،آن بر افزون . بود شده خواستار کرزاي حامد از اش یاسیس
) استان( والیت به بهسود و جاغوري هاي ولسوالی تبدیل نیهمچن و دولتی مهم يها سمت به

 يها خواسته. بود شده داده وعده وزارت دو نیز دوستم ژنرال به ترتیب، همین به. بود شده
 عبداهللا با که افغانستان ملت اسالمی وحدت حزب سیاسی هشبک رهبر عرفانی، علی قربان

 او. دهد یم ارائه بود، گرفته صورت که تقاضاهایی ماهیت از خوبی تصویر بود، کرده ائتالف
 : کرد اعالم ترتیب این به را خود شرایط

 دولت، داخل در ها هزاره فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، سیاسی، حقوق از درصد بیست
 و کوچی میان نزاع هعادالن حل هرات، تا کابل از افغانستان مرکزي مناطق سرك ساخت
 ). 143 – 144: 1393 شاران،( والیت به مرکزي مناطق در) شهرستان( ولسوالی دو يارتقا و ها هزاره
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 توان یم زین يجمهور استیر انتخابات از مرحله نیسوم در را یقوم يها تیهو نقش
 ژنرال ازبک، قدرتمند مرد پشتون، هچهر کی یغن اشرف محمد مثال طور به. کرد مشاهده
 معاون عنوان به را هزاره مدار استیس دانش، سرور و اول معاون عنوان به را دوستم دیعبدالرش

 سابق تبار پشتون فرمانده محمدخان، عبداهللا، عبداهللا او یاصل بیرق. کرد انتخاب خود دوم
 دوم معاون عنوان به را محقق محمد هزاره، قدرتمند مرد و اول معاون عنوان به را یاسالم حزب
 شاران،( کند خود آن از را ها هزاره و ها کیتاج يآرا تیاکثر که داشت توقع عبداهللا. دیبرگز خود

 و دوم دور به يجمهور استیر انتخابات شدن دهیکش با م2014 یانتخابات بحران ).133: 1396
 یداخل جنگ بروز احتمال عبداهللا، عبداهللا طرفداران يسو از انتخابات هجینت رفتنینپذ سپس

 با شد موجبمسئله  نیهم و داشت وجود عبداهللا عبداهللا و یغن محمداشرف جناح نیب
 ).150: 1396 ،يباقر( شود لیتشک یمل وحدت دولت کایآمر هخارج ریوز ،يکر جان يگر یانجیم

 حرکت بهدر  تیقوم. گرفت خود به یقوم هصبغ 2009 انتخابات همچون 2014 سال انتخابات
 میترس انتخابات در یقوم یپراکندگ از يا ساده هنقش اگر. داشت یاساس تیاهم مردم درآوردن

 و سو کی از کیتاج و هزاره یقوم يها گروه نیب یقوم توازن به انتخابات که میابی یدرم م،یکن
 و پشتون یاسیس يها شبکه ربیشت. بود دهیرس گرید يسو از ازبک و پشتون یقوم يها گروه
 یغن اشرف محمد به دوستم، دیعبدالرش ژنرال يرهبر به یمل جنبش حزب یعنی ازبک هشبک

 حزب رهبر ،یلیخل ياستثنا به( هزاره و کیتاج يها شبکه بیشتر یمشابه ينحو به. بودند وستهیپ
 یخیتار شواهد و اسناد مرور با. )152: 1393 شاران،( گرفتند قرار عبداهللا عبداهللا کنار در) وحدت

 کردن فروکش شاهد تنها ،یکنون یاسیس نظام يریگ شکل از پس که میرس یم جهینت نیا به
 مختلف يها تنش که یدرحال ،ینظام صرفاً ابعاد در هم آن م،یهست یقوم دیشد يبرخوردها

 .دارد ادامه هم همچنان آشکار خودش یفرهنگ و یاجتماع ،یاسیس ابعاد در کشور، نیا یقوم
 

 )اکنون تا 2015( یغن اشرف محمد دولت. 7
 رفتن سؤال ریز و انتخابات مستقل ونیسیکم يزیآبرورسبب  تنها نه 2014 انتخابات بحران
 داده شیافزا زین را کشور يا منطقه و یقوم میتقس خطر بلکه بود، شده داهایکاند تیمشروع

 مستقل ونیسیکم توسط انتخابات هیاول جینتا اعالن از که عبداهللا قدرتمند انیحام از یبعض. بود
 که يامر داد؛ خواهند لیتشک 1يمواز حکومت که داشتند اعالن بودند، نیخشمگ یانتخابات

 يگر یانجیم با شد موجب مسئله نیهم و) 151: 1396 شاران،( شود ختم جنگ به توانست یم
 یطراح توافقنامه، نیا در. شود لیتشک یمل وحدت دولت کایآمر هخارج ریوز ،يکر جان
 درنظر با که بود شده ینیب شیپ بحران نیا از عبور يبرا ییاجرا استیر عنوان به یگاهیجا

1. Parallel rule  
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 از يمواد رییتغ يبرا جرگه هیلو يبرگزار ،یانتخابات نظام اصالح گرفته، صورت هاتوافق گرفتن
 شد یم یاتیعمل گذشته سال دو یط دیبا...  و يریوز نخست پست فیتعر و یاساس قانون

 از پس که افغانستان یمل وحدت حکومت يرهبر هرد در نکهیا به توجه با و )150: 1396 ،يباقر(
 محمد( بود گرفته قرار گوناگون تبارهاي از نفر هفت گرفت، شکل 2014 پرجنجال انتخابات

 سرور و ازبک اولش معاون دوستم، دیعبدالرش ژنرال پشتون، قوم از جمهور سیرئ یغن اشرف
 یندگینما کیتاج قوم از عبداهللا عبداهللا ییاجرا استیر در. هستند هزاره  دومش معاون دانش،

 احمد هزاره، هم دومش معاون محقق، محمد و است پشتون اولش معاون محمدخان،. کند یم
 تبارتاجیک هم داري حکومت و اصالحات امور در جمهوري ریاست هنمایند مسعود، ضیاء
 کابینه، تر پایین هاي رده در را قدرت حکومت سیاسی ساختار در شامل تیم دو ضمن در). بود

 تا بود شده تقسیم نحوي به آمریکا پادرمیانی با آنان میان ها خانه سفارت و ها والیت
 قومی ترکیب از اي شایسته نمایندگی ترتیب این به تا دهد بازتاب را کشور قومی هاي واقعیت

  .دگیر صورت سیاسی ساختار در افغانستان
 

  یمل وحدت حکومت هنیکاب ياعضا یقوم بیترک .2 جدول 
 جمع دیگر ازبک هزاره تاجیک پشتون قومیت

 26 1 2 5 8 10 تعداد
 100 4 8 19 31 38 درصد

 )غنی اشرف محمد( تداوم و تحول تیم اعضاي
 جمع دیگر ازبک هزاره تاجیک پشتون قومیت
 14 1 1 2 2 8 تعداد
 100 7 7 14 15 57 درصد

 )عبداهللا عبداهللا( همگرایی و اصالحات تیم اعضاي
 جمع دیگر ازبک هزاره تاجیک پشتون قومیت
 12 - 1 3 6 2 تعداد
 100 - 8 25 50 17 درصد

 www.bbc.com/persian/afghanistan: منبع

 
  امدهایپ و روندها. 8

 به نسبت را مردم اعتماد و آورد بار به را الزم تیمشروع نتوانست یمل وحدت دولت لیتشک
 استیر. بازگرداند هیاجرائ استیر و يجمهور استیر دفاتر چون افغانستان دولت ينهادها
 در هگرفت انجام توافقات طبق اگرچه( ندارد یقانون هوجه هنوز یاساس قانون يمبنا بر هیاجرائ

 قانون و برگزار جرگه هیلو بود قرار سال دو مدت در ،یمل وحدت حکومت هنام موافقت

http://www.bbc.com/persian/afghanistan
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 مراکز تنوع و تعدد). 1398 نیفرورد( است نشده یعمل حال به تا که شود لیتعد یاساس
 و است زده دامن) عبداهللا عبداهللا و یغن اشرف محمد( جناح دو نیب اختالفبروز  به قدرت
 هیاجرائ استیر اقتدار که یدرحال ،شودمی یناش يجمهور استیر نهاد از جمهور سیرئ اقتدار

 قدرت از یمین ،یمل وحدت حکومت هنام موافقت به نظر عبداهللا حال، نیع در. است یضیتفو
 يمداناکار و يدار حکومت ضعف سبب تیوضع نیا ،نیبنابرا. خواهد یم را یدولت انتصابات و

 یمل وحدت حکومت در یزمان یشکنندگ و هااختالف .است شده یغن اشرف محمد دولت
 و یاجتماع امور و کار وزارت) معاون( نیمع 2015 نژوئ در یغن جمهور سیرئ که شد آشکار
 که خواست آن از عبداهللا عبداهللا. کرد برکنار کار از گسترده فساد يادعا با را نمعلوال و شهدا

 نکرده مشورت يو با آن يبرکنار هنیزم در جمهور سیرئ که شد یمدع و برگردد دفتر به دوباره
 یقربان سطوح، تمام در اصالحات روند که دهد یم نشان دادیرو نیا ).159: 1396 شاران،( است
 پس مثال، طور به. ردیبگ صورت تفاهم دیبا مهم ها سمت تمام يبرا و است یاسیس هايهمذاکر

 و اصالحات امور در خود ژهیو هندینما مسعود ایاحمدض ،یغن جمهور سیرئ آنکه از
 در مسعود اءیاحمدض کرد، عزل مقامش از 29/1/1396 خیتار در را خوب يدار حکومت
 وحدت حکومت کرد دیتأک او. ندارد قبول را جمهور سیرئ میتصم کرد، اعالن يخبر کنفرانس

 از را گرید گروه دینبا یگروه چیه آن بنابر واست  شده لیتشک یاسیس توافقنامه يمبنا بر یمل
 وزراي معرفی هآهست روند این، برافزون ؛ )15: 1396 ران،همکا و نشاط( کند حذف یاسیس ساختار

 را ملی وحدت حکومت عبداهللا عبداهللا. شود یم ها مربوطاختالف همین به حدي تا کابینه
 کی را آن غنی اشرف محمد که یدرحال ،داند یم قدرت در مشارکت براي مصالحه از عبارت

 شد سبب جمهور سیرئ توسط قدرت انحصار .)159: 1396 شاران،( کند یم تلقی ائتالفی حکومت
 براي. دارند اعالن حکومت از را خویش نارضایتی غنی، اشرف دولت رهبري اعضاي دیگر تا

 نقش اسالمی جنبش حزب رهبر و جمهور سیرئ اول معاون دوستم عبدالرشید ژنرال نمونه
 ژنرال نارضایتی این. داند یم صالحیت فاقد را خود و خوانده نمادین نظام در را خود

 دار خدشه جمهوري ریاست ارگ هحلق با را او هرابط که گرفت اوج حدي به دوستم عبدالرشید
 يها شکاف این هنتیج در .انجامید ترکیه به دوستم عبدالرشید ژنرال شدن تبعید به و ساخت
 .بگیرد شکل نظام عملکرد علیه نظام داخل از ها ائتالف تا شد سبب ها یتینارضا و سیاسی

 که زدند سیاسی جدید ائتالف تشکیل به دست یحال در سیاسی حزب سه رهبران مثال طور به
 و اسالمی جمعیت حزب رهبر ربانی، نیالد صالح. بودند نیز حکومتی بلند يها یکرس صاحب

 ژنرال بلخ،) استاندار( والی و جمعیت حزب اجرایی رئیس نور، محمد عطا خارجه، وزیر
 و جمهور سیرئ اول معاون و افغانستان اسالمی ملی جنبش حزب رهبر دوستم، عبدالرشید

 در نشستی طی اجرائیه، ریاست دوم معاون و افغانستان مردم وحدت حزب رهبر محقق، محمد
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 ي،ا نامه فیصله در سیاسی ائتالف این رهبران. گذاشتند بنیان »افغانستان نجات ائتالف« ترکیه
 و ندکرد متهم سیاسی قدرت انحصار براي تالش و فراقانونی اقدامات به را غنی جمهور سیرئ

 ). 15: 1396 ران،همکا و نشاط( شدند اصالحات خواهان
 و دیبخشـ  شـدت  را یدولتـ  يهـا  يبنـد  قطب قدرت، در یاسیس جناح دو نیب هاياختالف

 بـر  را قـدرت  تـا  کرد یم تالش یغن جمهور سیرئ. شد يمواز يساختارها آمدن وجود به سبب
 امـور،  هادار بـا  کیـ نزد شتریب جمهور سیرئ. سازد متمرکز دشیجد مشاوران و امور هادار محور
 کـرد  یم عمل و يزیر هبرنام ،یدولت نهادها ریسا از انزوا در و خاصش نامشاور و تیامن يشورا

ـ  فرهمند، بابر اهللا تیعنا مورد در. )159: 1396 شـاران، (  يجمهـور  اسـت یر اول معـاون  دفتـر  سیرئ
 معـاون  عنـوان  بـه  دوستم ژنرال با یغن محمداشرف: «دیگو یم نیچن) دوستم دیعبدالرش ژنرال(

 چیه یاساس قانون خالف. کند ینم مشورت یبزرگ يریگ میتصم چیه در يجمهور استیر اول
 يشورا به را تهیکم نیا استیر جمهور سیرئ و نکرده ضیتفو او به را اي شده فیتعر تیصالح

 تـا  کـرد  تـالش  عبـداهللا  عبداهللا گر،ید يسو از .)(www.bbc.com/persian» است داده یمل تیامن
 و برسـاند  قـدرت  به بود، رانده هیحاش به را آنها يکرزا حامد که را خود يجهاد سابق متحدان

 یملـ  وحـدت  حکومـت  در یدولتـ  هرتب یعال هايمقام و) استاندار( یوال عنوان به را هوادارانش
 افـراد  يمعـدود  تعداد به رهبران تا است شده سبب یقوم يها يریگ سمت نیهم. کند منصوب

 ).161: 1396 شاران،( شوند وابسته
 از قدرت انحصار و سو کی از یمل وحدت حکومت رهبران نیب هافاختال و یدگیکش

 از 25/4/1396 خیتار به یاسیس سرشناس يها تیشخص از يشمار تا شد سبب گرید يسو
 خبر) ونیسیاپوز( مخالف جناح ثیح به افغانستان مردم محور نام به یاسیس جنبش سیتأس

 نیرنگ و افغانستان یمل تیامن هادار نیشیپ سیرئ ل،ینب اهللا رحمت شمول به تن هفتادودو. دادند
 ادینوبن جنبش نیا يرهبر يشورا تیعضو افغانستان، تیامن يشورا نیشیپ مشاور اسپنتا، دادفر

 دهش ریدا تشانیموجود اعالم منظور به که يا جلسه در جنبش نیا رهبران. داشتند را یاسیس
 مهم امور گرید و ياقتصاد ،یتیامن ،یاسیس امور تیریمد در یمل وحدت حکومت گفتند، بود،

 تحکیم و یاساس قانون به بازگشت افغانستان، مردم محور رهبران. است بوده ناکام یمل
 :گفت لینب اهللا رحمت. کردند عنوان جنبش نیا سیتأس یاصل هدف را یاسیس تیمشروع

 با منزلت و مقام میتقس يها یزن چانه در مشارکت منظور به یاسیس هصحن در ما حضور«
 رنگ،ین ن،یدروغ يها استیس به که میخواه یم ما ،برعکس اما ست،ین یمل وحدت حکومت

 نشاط( »میبده انیپا خواه تیتمام حلقه کی منافع تحقق يبرا یدولت امکانات از استفاده و تقلب

 یمشورت هجرگ هیلو در یمل وحدت حکومت در را یداخل هاياختالف نیا ).16: 1396 همکاران، و
 خیتار به را يا جرگه هیلو يجمهور استیر ارگ مورد نیتر تازه در. کرد مشاهده توان یم صلح
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 از متشکل که کشور سراسر از مردم ندگانینمااز  نفر 2500 کم دست اشتراك با 9/2/1398
 هايهمذاکر یچگونگ مورد در میتصم آن هدف که کرد ریدا بود یافغان جامعه مختلف اقشار
 یول. شد یم شامل را جرگه هیلو نیا در بحث مورد یاصل هايموضوع از طالبان با صلح

 کشنبهی روز ،)عبداهللا عبداهللا سأر در( افغانستان یمل وحدت حکومت ییاجرا استیر
 نیا در. کرد نخواهند شرکت جرگه نیا در که داشت اظهار يا هیاعالم انتشار با) 25/1/1398(

 نیا شامل يها تیشخص و احزاب سطح در نه ،ییهمگرا و ثبات میت در ما: «بود آمده هیاعالم
 میا نبوده ینشست نیچن يبرگزار يبرا مشورت طرف مرحله نیا تا حکومت، سطح در نه و میت
 جنبش ،یاسالم تیجمع .»میندار سراغ زین نشست نیا يبرا یمقنع لیدال حال، نیع در و

 جرگه که هستند یانتخابات میت نیا مشمول برجسته احزاب از یاسالم وحدت و یاسالم
 که کردند دییتأ یس یب یب به حزب سه هر ندگانینما توسط که کردند میتحر را صلح یمشورت

 رو شیپ جرگه هیلو در ندگانشانینما و کنند یم تیحما» ییهمگرا و ثبات« میت موضوع از
 یاساس قانون 110 هماد اساسرب جرگه هیلو که است یحال در نیا. داشت نخواهند حضور

 مجلس( یمل يشورا ياعضا از متشکل و افغانستان مردم هاراد مظهر نیتر یعال افغانستان،
. هاست) شهرستان( یولسوال و ها)استان( اتیوال يشوراها يساؤر ،)سنا مجلس و ندگانینما

 ،یارض تیتمام ،یمل تیحاکم استقالل،« به مربوط مسائل مورد در میتصم قانون، اساسرب
 جرگه نیا فیوظا از» يجمهور سیرئ همحاکم و یاساس قانون لیتعد و کشور يایعل مصالح

 ).www.pajhwok.com( است

 
  یمل وحدت حکومت در ییگرا قوم. 9

 دو نیب 1یقوم يبند قطب. دارد قرار یاسیس يساختارها مجدد یده شکل کانون در تیقوم
 همطالع. است داشته قدرت توازن و دیجد یاسیس نظم جادیا در يا ندهیفزا نقش اردوگاه،

 دوم معاون دفتر ه،یاجرائ استیر دفتر امور، هادار شمول به هاي بسیار مهمهادار یقوم بیترک
 طور به مزبور دفاتر که دهد یم نشان يجمهور استیر مشاوران از یفهرست و هیاجرائ استیر

 هادار در یقوم بیترک ،یاجتماع شکاف نیا بارز هنمون. اند گرفته خود به یقوم رنگ یخطرناک
 یقوم بیترک لیوتحل هیتجز. مشهور است يجمهور استیر دفتر به واقع در که است امور

 75( پشتون يهاتکنوکرات وضوح به که است آن هدهند نشان زمان، آن در امور هادار کارمندان
 نامشاور يها پست در نیهمچن ،)درصد 14 ای کیتاج نفر 4 مقابل در پشتون، نفر 21 ای درصد

 نیهم به .)کیتاج نفر 6 ای درصد 19 مقابل در پشتون نفر 22 ای درصد 69( يجمهور استیر
 کرده تالش زین عبداهللا عبداهللا بلکه ،دارد یقوم ساختار که ستین امور هادار تنها نیا ،بیترت

1. Ethnic polarization  
                                                           

http://www.pajhwok.com/
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 هیاجرائ استیر دفتر با امور هادار یقوم بیترک. سازد خود هشبک وارد را ها يجهاد که است
 هر( است يمساو پشتون و کیتاج کارمندان تعداد هیاجرائ استیر دفتر در رایز ،است متفاوت

 حیترج از نشان هیاجرائ استیر دفتر کارمندان و رانیوز نامزد یمعرف یول ،)درصد 38 کدام
 انتخاب هزاره تیقوم انیم از اغلب را ارانشیدست زین محقق محمد. دارد يجهاد يها کیتاج

 سبب یقوم يها يریگ سمت بیترت نیهم به. دفترش کارمندان درصد 5/87 یعنی ،است کرده
  ).160 – 161: 1396 شاران،( شوند وابسته افراد يمعدود تعداد به رهبران تا است شده

 در که صالح. سازد یم متهم ییگرا قوم به را یمل وحدت حکومت يرهبر صالح، امراهللا
 در ییگرا یمل يشعارها که گفت بود، افتهی حضور وزین طلوع ونیزیتلو دیسف و  اهیس هبرنام

ی زبان و یقوم مسائل ادیبن بر حکومت يعملکردها یتمام و است دروغ یمل وحدت حکومت
 ناتوان ق،یناال افراد ،یتیامن يروهاین يرهبر در که کند یم دیتأک صالح امراهللا. رندیگ یم صورت

 شده فیتعر مسئوالن گاهیجا ،یمل وحدت حکومت در زین و شوند یم گماشته ستهیناشا و
 ينمودارها. )2: 1396 ا،یدن( رندیگ یم قرار لیذ و صدر در ت،یقوم و شناخت براساس و ستندین

 . دهد یم نشان یمل وحدت دولت در یمل ادارات بیترک در را یقوم ساختار زیر
 

 )2015 سپتامبر تا( ییاجرا دفاتر در ها يمقرر یقوم ترکیب. 2 نمودار

 
 گارندگانترسیم از ن، )100: 1396 ،شاران(: منبع
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 گیري. نتیجه10
 نوع در خصیصه این. دارد سنتی بافت دیگر کشور هر از بیش که است کشوري افغانستان
. است شده افغانستان يا جامعه مختلف ابعاد در دیگري آشکار يها تفاوت سبب بروز خودش

 است کرده پیدا کشورها ریسا از متفاوت روندي کشور، این در نیز اقوام عملکرد علت همین به
 شرایطی در قومی، جنگ دهه کی از پس خصوص به و جنگ، و بحران دهه سه از پس اکنون و

 سیاسی نظام اساسی بنیاد و است گرفته شکل افغانستان در جدیدي سیاسی نظام که گرفته قرار
 که معتقدند بسیاري. است شده يگذار هیپا ها تیمل و اقوام مشارکت اصل براساس نیز جدید
 اما. دیآ یم شمار به قومی يها جنگ براي قطعی پایان هنقط کنونی، سیاسی نظام يریگ شکل

 با و فعلی شرایط در زیرا ،باشد شده  ارائه نانهیب خوش و زود یکم فرضیه این که رسد یم نظر به
 هم آن هستیم، قومی شدید برخوردهاي کردن فروکش شاهد تنها ی،کنون یاسیس نظام سیتأس
 اجتماعی سیاسی، ابعاد در کشور، این قومی مختلف يها تنش که یدرحال نظامی، صرفاً ابعاد در
 ها یخارج دست آن يگذار هیپا امر در که دارد ادامه همچنان آشکار و پنهان خودش فرهنگی و
 برخی بروز به توجه با امروزهکه  است ینا از حاکی تحقیق نتایج. است دخیل آشکار شکل به

 و منطق امنیتی، هفزایند مشکالت و افغانستان کشور مدیریت در ها ینابسامان و ها یینارسا
 همبستگی با اقوام ههم سیاسی اغراض و اختالف از دور به تا کند یم ایجاب سیاسی عقالنیت

 مشورت و تأمل به توانند یم فرهنگی و اجتماعی سیاسی، امور انجام براي همدیگرپذیري و
 نیتر مهم از آنها میان سازش و اقوام میان قدرت توزیع زیرا ،بپردازند مذکور امور در ملی

 مهمی بسیار نقش و رودبه شمار می متفرق و چندقومی جوامع دموکراتیک مدیریت يها مؤلفه
 ایجاد و يساز ملت در آن تبع به و سیاسی يها يریگ میتصم در اقوام و ها گروه مشارکت در

 .شود یم کشور این در پایدار ژئوپلیتیکی ثبات ایجاد ساز نهیزم و دارد اجتماعی همگرایی
 مشروعیت و اساسی اصل عنوان به فرهنگی و اجتماعی سیاسی، مانند اموري در اقوام مشارکت

 جدي مانع وآورد  را فراهم می داخلی اتحاد هزمین افغانستان، سیاسی-اداري ساختار در بخش
 ینیچ سهیدس و قومی احساسات تحریک با بیگانگان زیرا، است خارجی هايهمداخل برابر در

کنند.  یم چالش دچار را ملی اتحاد و شوند می قومی تنش سبب اقوام بین یافکن اختالف براي
 اهداف به رسیدن براي الزم يها ییتوانا و امکانات از افغانستان در اقوام و ها گروه ههم امروزه

 مشارکت بدون و ییتنها به نیست قادر گروهی هیچ و برخوردارند کشورشان و خود مطالبات و
 .کند اداره را کشور دیگران
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