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معاصر افغانستان  
 کشور این جوانان برای کوتاه یادداشتهای سلسلهء به

 
افغانستان وطن تمام اقوامی است که در آن زندگی میکنند که این اقوام شامل پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، 

فرهنگی و انسانی آن ناشی از موقعیت این سرزمین به حیث چهار راه ایماق، بلوچ، نورستانی و غیره بوده و تنوع 
 .جهانگشایان و مدنیتها میباشد

 
با آنکه انسانها در این سرزمینها از بیست و پنجهزار سال به اینطرف میزیسته اند، زراعت از دوازده هزار سال رواج 

باستانشناسی تا شش هزار سال قدامت دارد. سلسله های داشته اما تاریخ تمدن قدیم این سرزمین بر اساس حفریات 
پیشدادی و کیانی دوران اسطوره یی را با عصر تاریخ مرتبط نموده که با عصر هخامنشیها، یونانیها، پارتیهای 

 . اشکانی، ساسانیها، کوشانیها، یفتلیها، هندوشاهان و کابل شاهان تا عصر اسالمی امتداد می یابند
تانی بعد از اسالم شامل حکومت های مستقیم زمان خلفای راشدین، اموی و عباسی، دورانهای تاریخ دوران باس

طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان، غوریها، سلجوقیها، خوارزمشاهیان، مغولها، تیموریان، و صفویها را احتوا 
 . میکند که اکثرا تاریخ مشترک منطقه است

 
صفویها بر غرب کشور و سلطهء  -م با ختم سلطهء دو صد سالهء بیگانگان 0917دولت معاصر افغانستان در سال 

باالی تمام سرزمینهای فعلی افغانستان پایه گداری شده وبا ایجاد یک دولت  -امپراطوری مغولی هند بر شرق کشور
افغانستان مبدل متمرکز، قدرتمند و مستقل وبا یک هویت نوین به سرعت به امپراطوری ابدالی و متعاقب آن مملکت 

گردید که تا امروز با وجود فراز و نشیب های بیشمار هنوزهم بدون وقفه پابرجاست. این دولت زمانی از بحیره کسپین 
 . در شمال ایران امروزی تا دهلی و از دریای آمو تا بحیره عرب در سواحل پاکستان امروزی قلمرو داشت

"دولت معاصر" را احتوا مینماید که شامل استقالل سیاسی،حاکمیت دولت های هوتکی و ابدالی تمام عناصر تعریف 
متمرکز و یک هویت مستقل ملی متمایز از همسایه هامیباشد. از قضای روزگار، در حالیکه "ایران معاصر" با ایجاد 

ا توسط دولت صفوی آغاز میگردد، ایجاد دولت "افغانستان معاصر" با زوال دولت صفوی وبنیان گذاری دولت هوتکیه
میرویس خان آغاز میگردد. همچنانکه حکومت هوتکیهای افغان باالی ایران مابعد صفوی تآثیری در تعریف "ایران 

معاصر" برای نویسندگان ایرانی ندارد، همانگونه حکومت عبوری نادرشاه افشار در فاصلهء دولتهای هوتکی و ابدالی 
 .تآثیری در تعریف دولت "آفغانستان معاصر" ندارد

 
آنچه از نظر بیگانگان اعم از صفویها، افشاریها، قاجاریها، روسها، هندیها و انگلیسها و غیره هویت این کشور مستقل 
را مشخص میسازد هویت "افغان" بودن آن است. در تمام کتابهای تاریخی، جغرافیایی، جهانگردی، سیاسی و نظامی 

ستان، کلمهء "افغانها" در اشاره به تمام مردم ساکن قلمروهای از جهان، چه قبل و چه بعد از استعمار انگلیس در هندو
دست رفته و امروزی افغانستان و آنهاییکه از این سرزمین باالی شمال هند و باالی ایران حکومت کرده اند بکار رفته 

 . است. این کاربرد بدون تمایزو توجه به دهها قوم متشکلهء نفوس این کشور بوده است
دولت صفوی را مذهب شیعه و تاکید بر ناسیونالیزم ایرانی شکل میداد و سبب ایجاد ملت ایران گردید،  هرگاه هویت

هویت دولت های هوتکی، ابدالی و اعقاب آنها را اسالم سنی حنفی و تکیه بر ناسیونالیزم افغانی شکل میدهد که متشکل 
جاد ملت افغانستان شده که هر فرد هر قوم متشکله از عناصر فرهنگی پشتونولی و فرهنگ دری خراسانی بوده سبب ای

 . آن از نظر قانون و دولت "افغان" نامیده میشود
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سال تا امروز در گیر جنگهای تدافعی متعددی با قدرت های منطقوی و قدرتهای  308این دولت باآنکه در طول 
فشاری و قاجاری برای دفاع از قلمرو استعماری، از جمله مرهته، خالصه، هند برطانوی، روسیهء تزاری و ایران ا

خود و دفاع از استقالل خود قرار داشته و سرحدات آن کوچک و کوچکتر شده است، هنوزهم به عنوان یک دولت 
 .مستقل ادامه دارد
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