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 دولت جا مي زنند؟ -افغانستان را در مقوله ي كشورتاریخ چرا 
 

شور ها در جهان ما  شه هاي كنوني كه حدود و مرز هاي ك شي نق شوررقم را خط ك  -مي زنند، هركدام با مقوله ي ك
سده ي كنوني، پدیده ي سي را با مولفه هاي چون حقوق دولت كه فقط در بیش از چند  حاكمیت  و دولت در داد ، سیا

پس از ایجاد  خصوصي كه به یو ستد پیوند ها میان كشور ها به وجود آورده است، مبحثي نوین است و شاخصه ها
 جا افتاده مي كنند نه ي مدیریتدولت ها را در چند گو -، صااورت ها و اشااكاب كشااوراند سااازمان م ب به وجود آمده

 ا،مرز هاساااتي چیزي كه در گهشاااته ها با افت و خیز سااا طنت ها و امارت هش تثبیت ا كه یكي از مهمترین تاثیرات
 ، افسانه و یا روایت هاي از امپراتوري ها و حاكمیت هاست.در نبود ارگان هاي بین الم  ي تاریخ

شور ستن به مقوله ي ك ستان ما نیز پس از پیو شتر در اواخر قرن  -افغان شكب گرفت و تا كنون ادامه  91دولت كه بی
، دچار همان افت و یماید كه در گهشته هاي پیش از آناز مساله ي كشور و م ت ما را مي پ يیافته است، سیر دیگر
 خیز جبر تاریخي بود.

ن حاكمیت امیر عبدالرحمن خا دولت در افغانستان به گونه اي كه نمایانگر افغانستان كنوني باشد از -مقوله ي كشور
 گیرد. شود كه مي دانیم بیش از یك سده و سه ده ي میالدي را در بر مي آغاز مي
 ، همیشه كوشیده است تاریخوب مي كندعپشتوني در یكي از شگرد هایش كه بیشتر عوام بي خبر را مرغیر نقد هار 

رساااانند  آگاه به چند هزار سااااب ميرا ناخود آن هآن تفسااایر هاي توهین آمیز كه گا پشاااتون هاي افغانساااتان را  ااامن
س یمان و كوچي گري مي  سوب به كوه  سخافت منطق آنان)یهودي بودن( و گاهي من سنادي كنند، كه همه در  ، خود ا

شاااااااود، نا گهان و بدون توجه بر میراو هاي توهین  جا كه به ك ي دیوانه مي از كهن بودن و قدامت اسااااااات، در آن
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و  ارش ه، در حالي كه در بحو ب  م ي و مبارزه ي رهایي بخش اق یتي، بر جا گهاشته استه ي ستم آمیزي كه به بهان
كند و فراموش كرده اساات  فراموش مي یاساات هاي روس و انگ یس را به عمد، سااجداشاادن هاي خاك هاي افغانسااتان

رده اند، به كشف به اصطالح كه كشور كنوني نیز میراو پشتون هاست كه دوباره و با زور منطق و شمشیر ایجاد ك
ست،  شده ا سان خیالي آنان بنا  سیس كه بر فراز آریانا و خرا شور نو تا سوژه هاي دیگري نایب مي آید كه گویا این ك

ساب  0555و نمي تواند در مسیر است ساخته ي دست انگ یس     همانند نو بودن قوم پشتون، مرز هاي اجباري و 
شد. بع ي،یادعا شته با صي درآورده اند، شان دا صو شبكه هاي ت ویزیوني خ سر از   ي از این دیوانه گان كه گاهي 

 رش هاي از اقوامشااوند كه این جغرافیا با ب   در چشاام سااپیدي آشااكار، پا را فراتر از گ یم خویش گهاشااته و مدعي مي
 سااهمي كه براياجیكسااتان و از پشااتون هاي دو سااوي دیورند تا تاجیكان میان افغانسااتان و ت -منطقه به وجود آمده اند
  عنصر پارسي قایب اند.

ن ، پاسااخ گفتر وفرت، مثنوي هفتاد من كاغه اسااتچنان گونه اي از فرهنگ ابتهالي مواجه شااده ایم كه دبا از بس كه 
 ،گانه پرساااتان كه فقط در همین كشاااورها كه حتي نیازي به منطق كودكانه نیز ندارد، حوصااا ه مي خواهد. بی بر آن

ه گي ، در یك دیوان، تعریف نمي كننداز بیگانهرا بیش ارند و شااریكان قومي شااان در جغرافیاي منطقه، آنان حیثیت د
ي از سااانگینو  ،هزار سااااب در پشااات انداخته اند 0555محض، در حالي كه پشاااتواره اي حتي از جع یات را تا مرز 

خویش را فراموش كرده و در انكار گهشته هاي جا نخواهند شد، خیالبافي هاي  ، یكآن، هرگز با كاروان تمدن كنوني
، این زي در یكي از ت ویزیون هاي خصوصيرو ،شوند. آدمكي از آدمك هاي آنان افغانستان، مجهوب الهویه نیز مي

ساااااارزمین و گهشااااااته اش را فداي كشااااااور هاي مصاااااانوعي، غیر آزاد و چند ساااااااله اي كرد كه هر كدام با نام هاي 
گونه اي  ، بب باگي میراو استعمار انداز پیشینه  یایران و افتاده در اطراف ما، نه فقط نماد هایتاجیكستان، پاكستان 

ها در  واقعي اند كه ابزار هاي آنو از همان ك یت هاي غیر متجانس  یاز دربرگیري هاي اجباري اقوام، نمونه های
 مقوله سازي كنند.اند افغانستان، خواسته 

دید، ست و در فقر شاهویت زایي روسي  محصوب هفتاد ساب كمونیسم و كهند تاجیكستان فكرش را بكنید كشوري مان
فقط میراو هاي سست فرهنگیان رود و از گهشته هایش،  ميراه  روسي )خط سیرلیك( روي خطوط ناخوان فرهنگ

ادي آنان فاني ساات، ساات، آز سااازد و تا روساایه باقي و بي هویت را در برابر ارزش هاي اسااالمي، برنامه مي مداح
و ي كه ناشااي از پیگیري چند بحیپشااتون ها در خودباخته گي هاغیر جایي برتر از افغانسااتاني مي یابدكه منتقد هار 

ند و چه بسااااا كه در كنار تاریخي در مبحو كاساااات اجتماعي ساااات،كشااااوري با ع مت مردمي كه تاریخ واقعي دار
 قطعات بي جا شده از خاك هاي بدانند كه میراو بیگانه مي خوانند. ، مجاب تنفس و نقش دوباره یافتند، راپشتون ها

شكب گرفت  91معاهده ي وستفالیا در قرن از كه در اروپا فقط پس  یدولت های -جا آوردن ما در مقوله ي كشور یك
بیست و محصوب قرن بیست  ،و نوزده ندارد و بسیاري از كشور ها 91و در تمامي جهان، سابقه اي بیش از قرون 

. با چنین رویكردي از یت ما به كار مي برندو یك اند، دسااااااتاویزي ساااااات كه همچنان و براي كم آوردن حدود و حیث
، مانند قایب شدن براي قبر و مرقد آنان خواهند بود، مساله ي قایب شدن به تفكر فدراب و گسست زماني كه آگاه شدند

باروري اش، شریك جرم ي زعما و فرهنیگان پشتون نیز در  متاسفانهكه  یخراساني را با صد ها شاخ و برگ های
مساله  عویض كردند،ش را تا ، همانند قباله اي رونما مي كنند كه اگر توانستند بحو افغانستان را نو ساختند و اسماند

ند سمساله ي  ، اینان با نفي افغانستان، شود كه خود مي دانید مي «اصب سند»و  «مثني»، بحو در صورت حقوقي
 جع ي را روانه ي محاكم عقده یي خویش خواهند كرد.در واقع قدیمي و به قوب خودشان بومي و 

من كه بیش از ده ساب در كار تحقیق و كاوش در عمق مساله ي ستمي بودم و استم، سفارش مي كنم در حد كاربرد  
در  سن این دقت، غافب نباشیم. ح  مني مي كنندبي خردانه دش كه ینقطه ها نیز از توجه بر ادعا و نقد غیر پشتون های

، ج و همان تفرقه ها و سااتیز سااو ج و بدعت هاي بیشااتر گرفته خواهند شااد و از سااوي دیگر آن خواهد بود كه از یك
 را سد خواهیم كرد كه نفع اش به تمامي براي بیگانه گان خواهد بود. ییها
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