
  

  

  

  

  

  افغانستان در يك نگاه
  

  حسين احمديدكتر 

  

 كيلومتر مربع در نيمكره شمالي و نيمكـره شـرقي در        649000افغانستان با مساحت    
 كيلومتر و   5800طول مرزهاي افغانستان    . قسمت مياني قاره پهناور آسيا واقع شده است       

شورهاي تاجيكستان، ازبكستان و تركمنستان از شمال، با ايران از غـرب، بـا چـين از             با ك 
  .باشد سمت شمال شرقي و با پاكستان از جهات مشرق و جنوب همسايه مي

 كيلومتر از كوه سياه ملك در نقطـه شـرقي ايـران             900مرز ايران با افغانستان حدود      
  .يابد  خاتمه مي،ل با مرز تركمنستان نقطه اتصا، در دهانه ذوالفقارشود و  ميشروع 

ــستان از آن محــروم مــي  ارزان . باشــد تــرين راه تجــاري آبهــاي آزاد اســت كــه افغان
 كيلـومتري   500ترين راه دسترسي به آبهاي آزاد از طريق پاكـستان و در فاصـله                نزديك

  .افغانستان قرار دارد
  :اند از افغانستان عبارتترين گروههاي قومي  عمده

. كننـد   كه در بخش شرقي، جنوب شرقي و جنوب اين كشور زندگي مـي             .نهاپشتو. 1
  .كنند زندگي ميرود سند   شش ميليون از پشتونها در بين خط ديوراند و سواحل راست

  :شود جامعه پشتون به سه قبيله بزرگ تقسيم مي
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  درانيها در جنوب افغانستان. الف
  ،فغانستانغلجائيها در ميان كابل و قندهار در جنوب ا. ب
  .باشند كوالنيها قبايل ساكن در مرز پاكستان و افغانستان مي. ج
كنند كه بيشتر آنهـا      دگي مي در شمال شرقي افغانستان زن    از آنها   اي     عده .هاتاجيك. 2

در اطـراف باميـان،   از آنان هـم  گروهي  . روستايي و كشاورز و داراي مذهب شيعه هستند       
  . هستندمذهب  بازرگان و سنيگر و صنعتتر آنها بيشكنند كه  كابل و هرات زندگي مي

 در ارتفاعـات مركـزي كوههـاي افغانـستان          هستند،  از بازماندگان مغول    . ها  هزاره. 3
  .باشد كنند و مذهب آنها نيز شيعه مي زندگي مي

. كننـد    كه به زبان تركي صـحبت مـي        اند   از اقوام زردپوست آسياي مركزي     .هاازبك. 4
  .باشند مي اين قوم سني بيشتر 

در اين  نيز  .... مغول، هندي و    قبايلي چون ايماق، قزاق، قزلباش، قرقيز، بلوچ، براهوايي،       
  .كنند كشور زندگي مي

تنـوع  از نظـر    هاي متعدد،     كوههاي مرتفع و رودخانه   دليل داشتن   به  كشور افغانستان   
رود،   د، كابل توان آمودريا، هيرمند، هريرو     آب و هوايي مشهور است از رودهاي مهم آن مي         

تـرين شـهرهاي آن شـامل كابـل، قنـدهار، هـرات،               مرغاب، كنـدوز نـام بـرد پرجمعيـت        
  .باشد  كندوز مي وآباد مزارشريف، جالل

ق 1160بعد از قتـل نادرشـاه در سـال          . كشور ايران بود  بخشي از   افغانستان از ديرباز    
 به نـوعي در     غانهايان اف يكي از سرداران افغاني نادر به نام احمدخان ابدالي با حضور در م            

ناتواني حكومت زنديه در برقراري يـك  . كوشش به عمل آوردقبايل افغان  تحكيم و اتحاد    
اي و    داد تا هر يـك بـا تـصرف منطقـه          فرصت  حكومت مركزي قدرتمند به سرداران نادر       

امحمدخان قاجار نيز در پيچ و خم مشكالت        قآ. بند خود را شاه بنامند      ايجاد حكومتي نيم  
  .گاه فرصتي براي تسلط بر افغانستان پيدا نكرد قاز و جنوب ايران هيچقف

شاه قاجار، فرانسويها براي رسيدن به هندوستان ــ با توجه            با روي كار آمدن فتحعلي    
انگليـسيها  .  به راه خشكي از طريق ايران داشـتند        زبه داشتن نيروي دريايي ضعيف ــ نيا      

روسها نيز در راستاي    . كردند  يران توجه خاص مي    به ا  رناچابه  نيز جهت حفظ هندوستان     
هر گاه روسها و فرانسويها با هـم        . قفقاز متوجه ايران شدند   راه  طلبي ارضي خود از       توسعه
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 كـه  ،شاه در دوره فتحعلي. كردند شدند انگليسيها توجه بيشتري به ايران مي  ميمتحد  
 نفوذ و مداخله ايران در امور       انگليسيها هنوز در هندوستان قدرت كافي نداشتند خواستار       

 ايـن  حـول ق 1214خـان در سـال     اهداف سفارت مهديعلي، به عنوان مثال   ؛ بودند نهااغاف
. مانشاه حاكم كابل به داخل هندوستان جلـوگيري كنـد         ززد كه از تعرض       مسئله دور مي  

اد داشت و حتـي در قـرارد  غانها بسيار تأكيد تسلط ايران بر افدر مورد سرجان مالكوم هم   
  . را گنجاندوضوعق اين م1215

معطوف شدن سه دهه توان فكري، اقتصادي، سياسي و نظامي ايران در شمال غربـي             
رهاي الزم براي جدايي    ستدر افغانستان ب  تا   ادو در جنگ با روسها فرصتي به انگليسيها د        

سـال  السلطنه در مشهد بـه   حضور عباس ميرزا نايب   . فراهم كنند را  اين سرزمين از ايران     
سپس محاصره هرات در دوره محمدشاه قاجـار كـه ارتـش       و  ق براي تصرف هرات     1249

 ،ايران در طول نزديك به يك سال محاصـره نتوانـست يـك شـهر خـود را تـصرف كنـد                     
ريزي انگليسيها براي جدايي افغانـستان از ايـران       كوششهاي ناموفقي براي مقابله با برنامه     

جر اولين حركت آشكار      گليسي به رهبري ستوان پاتين    داران ان   حضور افسران و درجه   . بود
  .اين سرزمين از ايران بودجدا كردن انگليسيها براي 

خـان سياسـت    شاه قاجار و دوره صـدراعظمي ميـرزا تقـي    در دوره سلطنت ناصرالدين  
ضمن بازگشت بـه    ا،  هناغدر ميان افغانيها مؤثر واقع شد و اف       اميركبير  مدارا و جذب قلوب     

خـان سـاالر      طغيان سرحدات شرقي كشور به ويـژه حـسن        سركوب   در   ، ايران بدنه كشور 
  .داشتندبسزايي  نقش

در دوره صدراعظمي آقاخان نوري ارتـش ايـران بـه فرمانـدهي سـلطان مـراد ميـرزا                   
د دوره ننـ ماه اما اين بار انگليـسيها     ؛السلطنه در عرض يك ماه هرات را تصرف كرد          حسام

نجـا كـه بـه      آ شروع به تصرف جنوب ايران نمودند تا         ،يتر   و در مقياس وسيع    ،محمدشاه
در برابـر    كـه در خـود تـوان مقاومـت           ،شـاه   ناصـرالدين . سمت اهواز نيز پيشروي نمودند    

ـ الملـك مأمور    خان امين   ديد به فرخ    انگليسيها را نمي   ت داد كـه بـا اسـتفاده از وسـاطت     ي
بـا پادرميـاني    .  كنـد  فرانسويها ميان دو كـشور ايـران و انگلـيس عهدنامـه صـلح منعقـد               

 بـه  ، ميان دو كشور منعقـد شـد كـه   1857 / ق1273فرانسويها عهدنامه پاريس در سال   
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 مـستقل نـشد و همچنـان        1919 افغانستان از ايران جدا گشت ولي تا سـال           ،موجب آن 
  .الحمايه انگليس باقي ماند تحت

فشارهاي خارجي  به دليل   افغاني  افغانستان از زمان استقالل تا دوره سلطنت نادرشاه         
بـا روي كـار آمـدن       .  را به خـود ديـد      ي مختلف كمتر حكومت متمركز    يو تنوع قوميتها  

. وزيـري رسـيد      به نخست  داوودخانپسر عمو و داماد وي يعني       ) فرزند نادرشاه (ظاهرشاه  
. تـوان دوره نفـوذ شـورويها در افغانـستان قلمـداد نمـود                را مي  داوودخانروي كار آمدن    

اد قراردادهاي متعدد اقتصادي، نظامي و سياسي كشور افغانـستان را بـه              با انعق  داوودخان
مراودات فرهنگي افغانستان و شوروي با اعزام جوانان افغاني براي          . زير سلطه شوروي برد   

 بـا ورود خروشـچف بـه        ش1334در سـال    . اي شـد    آموزش ماركسيستي وارد دوره تـازه     
  . امضا رسيدافغانستان قراردادهاي ديگري ميان در كشور به

د و گـرايش شـديد وي بـه سـمت شـورويها بـسيار               وگيري داو    كه از قدرت   ،ظاهرشاه
 از كار بركنار كـرد امـا پـس از يـك سـال عـدم                 ش1341نگران بود دامادش را در سال       

به جاي ظاهرشاه ــ كـه در سـفر   را ، شورويها با كودتايي او ينشين فعاليت سياسي و خانه  
جمهـور بـود ولـي تـا سـال           د رئـيس  وگرچه داو . اشتندگذومت  حكدر رأس   ايتاليا بود ــ    

 ــ كه با چرخش سريع به سمت غرب و مسافرت به كشورهاي نزديك بـه امريكـا                1357
 با عنوان   ،پدرزنشبه جاي   همچون ايران، پاكستان، مصر، عربستان و كويت همراه بود ــ           

گيـري   باعـث شـكل  ، انتقادات وي از سياستهاي شـوروي  .  سلطنت كرد  ،رياست جمهوري 
  .شدوي  1357كودتاي احزاب خلق و پرچم در ارديبهشت 

از چنـد تـن     اش و     دخان را با تمام اعضاي خـانواده      وكي بعد از كودتا داو      نورمحمد تره 
  .م كرددامقامات لشكري و كشوري اع

حـزب پـرچم را   سران  به آرامي زمينه حذف     ، كه رياست حزب خلق را داشت      ،كي  تره
وي قيام كـرد و بـه قـدرت         در مقابل   كي     تره اهللا امين از حزب خودِِ      حفيظفراهم نمود اما    

 به كودتاي ببـرك كارمـل از        CIA اياتهامات روسها به امين مبني بر جاسوسي بر       . رسيد
امين و اطرافيان او به فرمـان ببـرك كارمـل بـه قتـل               . وي منجر شد  بر ضد   حزب پرچم   

از ايـن   . ، ارتش شوروي وارد افغانستان شـد      مقارن پيروزي انقالب اسالمي ايران    . رسيدند
  .  با شورويها شروع شدناغدوره مبارزه مجاهدين اف
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ــر نجيــب 1986كارمــل در ســال  ــه دكت شــورويها در دوره . اهللا داد  جــاي خــود را ب
 بـر طبـق     ، مقدمات خروج خود را از افغانـستان       ، ضمن تجهيز ارتش افغانستان    ،اهللا  نجيب

 اما دولـت    ؛تانجام گرف  1989 اين خروج ظرف ده ماه در سال         . فراهم كردند  ،قرارداد ژنو 
رساني   كمكعدم  شوروي و   فروپاشي  با  . دوام آورد خروج روسها   نجيب تا سه سال پس از       

مجاهـدين افغـان    به دست    كابل   ،يافته به دولت نجيب از سوي جمهوريهاي تازه استقالل       
  .س از چند دهه پايان يافتو عمر حكومتهاي طرفدار شوروي در افغانستان پشد تصرف 

آغاز حكومت مجاهدين مصادف با آغـاز اختالفـات گـسترده و عميـق ميـان احـزاب،             
هـر كـدام بـا      ... ايهـا، پـشتونها و      ازبكها، تاجيكها، هـزاره   .  مختلف شد  يگروهها و قوميتها  

 امـري كـه بـه پاكـستان، عربـستان،      ؛تصرف قلمروي قدرت را ميان خود تقـسيم كردنـد   
بـا تقويـت طالبـان عمـالً در     امكـان داد تـا    متحده و خصوصاً اياالت متحده       امارات عربي 

  .نمايي كنند قدرتدر مقابل ساير همسايگان افغانستان صحنه داخلي افغانستان 
از سـوي قـدرتهاي     تـرين سـالحهاي نظـامي و غيرنظـامي            طالبان به پيشرفته  تجهيز  

 با متهم كردن اُسـامه      ،مريكاا. داشت سپتامبر ادامه    11اي تا حادثه      اي و فرامنطقه    منطقه
 ابتدا افغانستان را موشكباران     ، سپتامبر 11بن الدن به دست داشتن در حادثه تروريستي         

 كـه   ،بـا سـقوط طالبـان نيروهـاي جديـدي         . ور را به تصرف درآورد    كشو سپس اين    كرد  
نـاتو تـصور    بـا اسـتقرار نيروهـاي       .  در افغانستان روي كار آمدند     ،بيشتر از پشتونها بودند   

مـد سـرانه افـزايش يابـد، در        آشد كه افغانستان به امنيـت و ثبـات واقعـي برسـد، در               مي
، نيروهـاي القاعـده و     متوقـف گـردد   بازگشت مهاجران تسريع شود، كـشت مـواد مخـدر           

  . ولي چنين نشد؛...طالبان نابود شوند و


