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 های تاجک خراسان طلب شده اند؟ چرا روشنفکرنما
 "انگیزه هاى بازگشت به هویت تاریخى"یادداشتی بر نوشته محمد عارف منصوری 

دانستن انگیزه هاى بازگشت به هویت تاریخى، در اینجا خراسانی)!( برای من بسیار جالب بود از این رو بدقت این 
مقاله را خواندم تا بدانم چرا روشنفکرنماهای تاجک خراسان طلب شده اند. متاسفانه نه فرضیه های این نوشته درست 

یک خوانندهء جوان و کم اطالع تاجک بجز فریب چیزی از  است نه دالیل و توجیهات حوادث و نه نتیجه گیری آن.
آن نمیآموزد و در اخیر بیشتر از سابق سرگردانتر خواهد بود. بطور مثال منصوری مینویسد: "جامعه جهانى با 
حضورش در افغانستان، زعامت را از تاجیكان ستانده در اختیار پشتونها قرار داد." خالف این ادعا واقعیت آن است 

از طالبان پشتون تبار گرفت و به تاجیکان سپرد. موجودیت  ۲۰۰۱جامعهٔ جهانی زعامت و حاکمیت را در سال  که
حامد کرزئ در صدر دولتیکه قدرت واقعی در اختیار قسیم فهیم، یونس قانونی، عبدهللا عبدهللا، برادران مسعود، 

ان که توسط امریکاییها تسلیح شده بود قرار داشت اسماعیل خان و دهها جنگساالر شورای نظار و اردوهای تنظیمی ش
صرفآ جنبه سمبولیک داشت. نتیجه این انتقال قدرت را امروز در سرمایه های قارونی رهبران و جنگساالران تاجک 
و حظور غیر متوازن ووسیع تاجکان و بخصوص تاجکهای پنجشیری و شمالی در ادارات دولتی، اردو، پولیس و 

 .سی در خارج بخصوص در انحصار مطبوعات و رسانه ها میبینیمنمایندگیهای سیا
 

این سپردن غیر عادالنهٔ قدرت به شورای نظار به مثابه نیروی رهبری تاجکان این تصور نادرست را در میان گروه 
تصور  حاکم تاجک بوجود آورد که پایه های اجتماعی آنها در میان ملت افغانستان نیز به همان پیمانه قوی است. این

نادرست در نتیجه شکست در سه انتخابات ایکه خود در رهبری و مدیریت آنها نقش کلیدی داشتند از هم فروریخت 
وواقعیت تلخ اقلیت بودن انتخاباتی چهره کریهه خودرا به سیاستمداران تاجک نشان داد. با آخرین شکست عبدهللا که از 

می شورای نظار و حامیان پشتون ستیز و افغان ستیز آن برخوردار تمامی قدرت و امکانات پولی، دولتی و حتی تنظی
بود، آخرین میخ بر تابوت تصورات انحصار قدرت سیاسی افغانستان توسط رهبران تاجک کوبید و همراه با آن امید 

د. به قانون اساسی موجوده و استفاده از راههای دموکراتیک انحصار قدرت را برای رهبران تاجک باخود دفن کر
حاال یگانه راه برای ادامهٔ سهمگیری کلیدی در قدرت دولتی و حفظ آن که برای حفاظت از سرمایه های غیر مشروع 
اشد ضروری است، استفاده از زورگویی، تهدید حمله بر ارگ، اوباشی گری تنظیمی، هجومهای مسلح اوباشانه در 

چنین یک استراتژی، رهبران سیاسی و نظامی تنظیمی شهر و بحران سازی پیهم میباشد. به همین دلیل و باتعقیب 
 . شورای نظار عالقمندی جدی به خراسان طلبی ندارند

 
برعکس این نا امیدی در نزد روشنفکران تاجک در شعار غیر عملی ایجاد دولت خراسان بروز کرده است. بیایید 

+(؟ دولت نادر افشار؟ دولت 1747شاه ابدالی )ببینیم کدام دولت تاریخی خراسان را میخواهند اعاده کنند؟ دولت احمد
تا  1520(؟ دولت شابک خان ازبک؟ دولت تیموری؟ دولتهای مغولی )1709-1520هوتکیها؟ دولت صفوی ) 

عیسوی (؟ نخیر چون اینها هیچکدام از یکطرف  1220 - 900عیسوی(؟ دولتهای خوارزمی و سلجوقی )  1220
باستان در قلمروهای آنها بجز یک منطقه ووالیت مشخصی در جنوب غرب  تاجک نبودند و از جانب دیگر خراسان

ماوراالنهر چیز دیگری نبود. این یک دولت خیالی یک اتوپیایی بیش نیست. روشنفکران سرخورده و نا امید تاجک 
ا سایر بجای آنکه آینده زعامت یک افغانستان پیشرفته را در چوکات قانون اساسی موجوده در برابری و شراکت ب

اقوام ببینند در خیال رهبری انحصاری قدرت در یک دولت خیالی خراسان که حد اقل در هزار سال قبل موجود نبوده 
جوانان تاجک را بدنبال نخود سیاه میفرستند که نتیجه منطقی آن بجز سرگردانی، سرخوردگی و افسردگی چیزی 

 !میدهد و نه ترکمنستان و ایران نخواهد بود. این خراسان تخیلی را نه افغانستان اجازه
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