
 ست رهبران تاجیکها ، اشناخت نار

 هزاره ها وازبکها از ناسیونالیسم پشتون 

 

 دکتر بصیر کامجو

 افغان   تاریخ سیاسی قوم پشتونپیدایی قسمت اول ــ 

نیم قرن اخیرکشور )خراسان ــ افغانستان( میتوان درس های    سیاسی   با آموزش دقیق ازرویداد های

   .   برون آورد راازآن   زیرتاریخی 

با   ما  درکشور  اخیر  سدۀ  سه  وجنایت  جنگ  تداوم   انگیزه  پیوند    فرمانروایی چون  پشتونها  سیاسی 

.  و دارد  که  بستگی  بدانند  مردم  ابتدا  که  است  الزم  تاریخی  بناً  مترادف  افغانقوم  خاستگاه  آن    ویا 

کدام مکان یا کشوربوده وچگونه واز چه وقت این قوم به سرزمین ایران شرقی یا خراسان  از  پشتونها 

 مسکن گزین شده اند .  دیروز

بیرونی   (  می  1048دسامبر    13ــ    973دسامبر    5)  ابوریحان  تاجیک    الدی  شناس  وهند  دانشمند 

درغرب هندوستان ، درکرانه های شرقی    قبایل افغان  ه : "درکتاب " تحقیق مالهند " خود مینویسد ک 

   " .  ...  کوههای سلیمان واقع درپاکستان امروزی ، خانه بدوش می زیستند 

سلطانی    به تاریخ  تیموری    ( 1)قول  شاهرخ  الدین  معین  اجازه  به  بار  اولین  برای  ــ    1404)افغانها 

درمیانه    میالدی(    1447  ، وقت  ایران  شاه   ، گوهرشادبیگم  شوهر   ، تیمورگورکانی  پسر  چهارمین 

  پیرامون ودر  ،   ، ازکرانه های کوه سلیمان واقع درپاکستان امروزی رو برتافتند الدی  می  15آخرقرن  

بقسم کوچی ، خانه بدوش  آرام آرام    سده زیاده ازدو  فرآیند دروشهر پشاورهندوستان غربی ساکن شدند.  

آواره   خراسان    شورهندوستانازکومهاجر،  برکت  پر  های  سرزمین  سوی  وبه  زمین    کوچیدند  ایران 

. ازین جا آشکار می گردد که تاریخ مهاجرت افغانها به سرزمین ایران شرقی از     مهاجرت کردند 

 ادامه داشت.   18شروع تا دو دهه اول قرن  15میانه آخر قرن 

)امپراتوری گورکانی هند( پاکستان امروزبدنیا  میالدی درمولتان    1722احمد شاه درانی افغان که به  

مهاجرین   درجمع  نیز  وی  خانواده   ، کرده  افغان  آمد   مهاجرت  ایران شرقی  به سرزمین  هندوستانی 

برای   اودرخدمت سربازی  شد.  افشار  نادرشاه  جوانی سربازسپاه  درروزگار  درانی  احمدشاه   . بودند 

  را بخود جلب نمود . و شاه پاد شاه ایران  رافشار  ایران ازخود کفایت ودرایت زیاد نشان داد وتوجه ناد 

   .  برگماشت را به حیث فرمانده سپاهیان پشتون وازبک این سرباز مهاجر پشتون  با پاداشی  

در یک اتفاق  سال پیشتر ازامروز    275  ؛    میالدی(  1747ــ    1736هنگامیکه نادرافشار ــ شاه ایران )

میالدی ( با سپاهیان پشتون تبار زیر فرمانش ، ــ    1747افغان )غیر مترقبه بقتل رسید . احمد خان  

 ،    کمـــپانی هـــند شرقی بریتانیا   انگیزش به    ازخالء قدرت سیاسی پیش آمده ایران استفاده سوء کرده و
موفق شدند  به رهبری احمد خان    افغان سپاهیان  در این یورش  برد .  به ایران شرقی یا خراسان یورش  

اسمش  ها  پسان  شرقی سرزمین ایران بزرگ ببرند وجغرافیایی  سیاسی کوچکی راازبدنه  که جغرافیایی  

    . کشور افغان یا افغانستان گذاشتند خود شان ، را بنام تبار

از کشور هندوستان    ینسو بد میالدی    1447از سالهای  که قوم پشتون یا افغان  گواهی می دهد پس تاریخ  

پدری   .  ما  به سرزمین  اند  است قمهاجر شده  آوری  یاد  تاریخ    ابل  با  قوم   این  فرهنگی  ،  که  هویت 



کدام پیوند   ی این سرزمین  وفارسی زبانهاپنجهزارساله نیاکان مردم ایران )تاجیکان وپارسها( وسیاسی  

  ، این کشور همچو  تاریخی  برابرمردم وزبان وفرهنگ  در  بدین اساس  ندارند.  اتنیکی ای   خونی و 

 مهاجم دشمنانه برخورد می کنند .  

اندوه  جنایت ،    وجنگ  ،  بدبختی    مقدمه ،  ــ افغانستان  زندگی سیاسی افغانها در سرزمین خراسان  آغاز

ماندگی مردم ما می  پس   وبینوایی  ،  گرسنگی  ، دربدری  و، قتل وکشتار ، بیکاری    وترس وسرگشتگی

 امروز به بدترین شکل آن ادامه دارد .  آغاز شده وتا  1747باشد که از 

 

 سیاسی ناسیونالیسم پشتون   فرمانرواییــ اهداف اساسی  دوم قسمت

  اساس سیاسی ناسیونالیسم پشتون نگاه کنیم آشکار می گردد که    فرمانروایی اگر بتاریخ پیدایی ساختار

،  ،  جنگ وجنایت    ابپیوسته  ددمنش ودرنده خو  ساختار  این   یافته است  بنا    فرمانداران وقتل وکشتار 

کسال    270  فرآیند درافغان   است هنوز  هنوز  سیاست    ه  همان  پیشبرد  برای    خشنبا   ، آشام   وخون 

 .   به پیش می روند باکانه   بی  ذیلسیاسی رسیدن به اهداف 

   ؛حاکمیت سیاسی این قوم برسراسراین سرزمین )خراسان ــ افغانستان( وتداوم ــ  استقرار

   ؛  یقدرت وحاکمیت دولت پشتونیزه سازی ساختار های سیاست   اجرای ــ

 ؛ تضعیف ونابودی زبان فارسی وفرهنگی که به این زبان بارورگردیده است  ــ 

تاجیکها ،هزاره ها  شامل    ،   ــ نابودی فزیکی رهبران ونیروهای لشکری وملکی مردمان فارسی زبان 

 ؛ وازبکها 

بوسیله  ،  کشور  استانهای  زمین ودارایی های مردمان بومی این سرزمین در سراسر  دایمی  ــ غصب  

   ؛   ناسیونالیسم پشتون  دولت گماشتگان 

 

 سیاسی ناسیونالیسم پشتون  فرمانروایی ــ ماهیت   سومقسمت 

بگونه سپر دفاعی جنایات  اسالم  مقدس  از دین  آگاهانه ولی بدخواهانه  سال    270رهبران پشتون در  

سیاسی شان    فرمانرواییوبر بنیاد این نگرش برای نگهداری و تداوم    .    استفادۀ سوء نمودند ش  خوی

مختلف   قومی  اشکال  تک  های  پشتونی،  رژیم  مطلقه  شاهی  نام  زیر  ،  را  پشتونی  مشروطه  شاهی 

حکومت    ، پشتونی  حزبی  تک  حاکمیت  یا  دموکراتیک  خلقی  حکومت  پشتونی،  مطلقه  جمهوریت 

   .   بکار گرفته اند سرزمین  وغیره را دراین    امارت مطلقه پشتونی،  ،نوکرات اسالمی تک

حاکم اما   این  از  یکی  های هیچ  افغان    ی ستیناسیونال سیاسی    یت  کنون  پشتون  ورای    ا بتا  مشروعیت 

اند. بلکه همیشه به پشتیبانی مستقیم کشور ها ونهاد های    نرسیدهودولتی  سیاسی  واراده مردم به قدرت  

از    ، جهانی  درانی  مطلقه    شاهی   حکومت سرمایه  ملتانی  خان  حامد    آغازاحمد  سیاسی  حاکمیت  تا 

  عرض وجود کرده اند. در صحنه قدرت سیاسی  ورژیم تالبان امروزی  احمد زی    کرزی واشرف غنی 

ــ  و ت در بدل آن  با  تداوم قدرت وحاکمیت شان  وافقنامه های وطنفروشانه  رهبران پشتون افغان جهت 

 تحمیل نمودند .   را باالی مردم ما جبراً وجنگ وجنایت را به کشور ما کشاندند    خویش پای بیگانگان 

 



را    رهبران پشتون افغان ور  م آشروتوافقنامه های خاکفروشانه  !    جوان امروزبرای شناسایی نسل  

 : ش می نماییم پیشکخدمت شما 

مثلث   خاکفروشانه  معاهده   : انگلیس    1838ر  الهواول  مکناتن   ، پشتون  میان شاه شجاع    ، میالدی 

 ورنجیت سنگ پادشاه پنجاب.

، میان دوست محمدخان پشتون  وسرجان الرنس    میالدی   1855دوم ــ معاهدۀ خاکفروشنانه جمرود  

 انگلیسی . 

گندمک   خاکفروشانه  معاهده  ــ  وسرلویس    1879سوم  پشتون  خان  یعقوب  محمد  میان   ، میالدی 

   کیوناری انگلیسی . 

ــ معاهده خاکفروشانه دیورند   نماینده  م  1893چهارم  یالدی ، میان امیرعبدالرحمان خان پشتون   و 

  : انگلیس  ،مستردانلد  ،  ارتیمردیورند  ـــــمهای  مکمهان  لفتننت  سمت،  لفتننت  دکترفن،  الیس،  کلنل 

 .   ومسترکالرک

ــ حبیب  دین  لوئی  ــ معاهده خاکفروشانه  امیر حبیب هللا پشتون    1905هللا        پنجم  ، میان  میالدی 

 انگلیسی .    نمایندۀ وآقای لوئی دین 

راولپندی   معاهده خاکفروشانه  ــ  گرانت     1919ششم  پشتون وسرهملتن  امان هللا خان  میان   ، میالدی 

 انگلیسی . 

کابل   صلح  خاکفروشانه  معاهد  ــ  هنری   1921هفتم  و  پشتون  خان  هللا  امان  میان   ، دابس    میالدی 

 انگلیسی.  

میالدی ، از جانب نادرخان پشتون  به آرتر هیندرسن وزیر    1930هشتم ــ تصدیق نامه خاکفروشانه  

 خارجه بریتانیا .  

خاکفروشانه   دوستی  پیمان  ــ  ،    1978نهم  کینورمحمد  میان    میالدی  برژنف  لیونید  و  پشتون    تره 

 رئیس جمهوراتحاد جماهیر شوروی .  

با نماینده های مقاومت    بگونه  2001دسامبر  22ه خاکفروشانه بن به تاریخ  توافق نامدهم ــ   صوری 

  پشتون تبار   مخفی با ظاهرشاه پشتون ، حامد کرزی پشتون  وزلمی خلیلزاد   بگونه حقیقی اما  ملی و 

 به امضارسید.   وشرکایش دررأس آن آمریکا ــ در میانی ملل متحد   پا با نماینده دولت آمریکا و 

میالدی ، میان رئیس جمهور    2012قتنامه همکاری های خاکفروشانه راهبردی درازمدت  یازدهم :مواف

 رئیس جمهور دست نشانده آمریکا آقای حامد کرزی پشتون . اوباما و بارک آمریکا  

اشرف  افغانستان    نماینده هایمیالدی ، میان    2014سپتامبر    دوازدهم : موافقتنامه خاکفروشانه امنیتی 

غنی احمدزی پشتون رئیس جمهور دست نشانده آمریکا وعبدهللا عبدهللا پشتون ، صبغت هللا مجددی  

عرب تبار، حنیف اتمر پشتون ونماینده های آمریکا وناتو جیمزکانینگهام وموریس یوخیمس در کابل  

 به امضا رسید .   

لمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا  میالدی میان ز  2020فبروری    29سیزدهم : موافقتنامه خاکفروشانه  

 در امور افغانستان  ومال عبدالغنی برادر پشتون رئیس دفتر سیاسی تالبان در قطر امضا شد.  

 



  اند :  هراسدرآن پشتون ازناسیونالیسم رهبران  که  یامدنی ارزشهای ــ قسمت چهارم 

 ی زبانها سخت می ترسند. از زبان فارسی وفرهنگ سیاسی وتاریخی پنجهزارساله تاجیکها وفارس ــ

   بیم دارند.استقرار حاکمیت مردم ساالرومشروع مبتنی بر آرای مردم کشور از  ــ 

 درکشوررا مرگ نظام های تک قومی خویش تلقی می نمایند .  ــ ایجاد نظام سیاسی پارلمانی 

 وف دارند . خیلی خ ) قوه مقننه ، قوه قضائیه وقوه اجرائیه (  ی آزادی قوای سه گانه دولتاز ــ 

   ها رامرگ حاکمیت قبیله فکر می کنند . رسانه آزادی ــ آزادی بیان و 

تعادل حقوق شهروندی ومصونیت فردی   وحق متعادل مشارکت در حاکمیت سیاسی وحق متعادل  ــ 

 قومی پشتونی  خویش می پندارند .   تک ملکیت برزمین را، بزرگترین بدبختی برای حکومت 

نزد شان  وقانونمندی سهم شایسته حقوق زن در امور خانواده وحیات اجتماعی  ــ هم سنخنی مرد وزن  

 پاشیده می شود .  بایل پشتون نابینای قباز حیثیت مرچی را دارد که به چشم  

آسفالت  ،  برقی ساختن ُکل کشور  ،  استخراج قانونمند معادن  ،    ایجاد صنایع ثقیله وخفیفهوهمچنان    ــ  

،  ایجاد خط آهن در سراسر کشور  ،    تانها وشهرستانها  بزرگراه ها میان اسایجاد  ،  سراسری کشور  

و ده ها مؤلفه های مدنی دیگریست که تحقق واقعی آنها    خانواده  مصون  ایجاد اشتغال وتأمین حیات  

 رااز ریشه نابود ومحو نماید.  لرزان پشتونها حاکمیت سیاسی  فرسودۀ سبب می شود که تا ساختارهای 

ا پیوسته جلو پیشرفت های زندگی مدنی را سد واقع می شوند وتالش  ازین جا است که رهبران پشتونه

تا جنگ میان   براین است که  اندازند وفقر وبیکاری وچندگانگی  شان  براه  این کشور را  اقوام ساکن 

اجتماعی را در جامعه تشدید بخشند .  بااین سیاست تفرقه انداز وحکومت کن این جانیان برای تداوم  

 مجاهدت می کنند.   خودشان قومی وزندگی بی مقدار شخصی  ساختار حاکمیت  تک 

 

 ــ چشم اندازما به کنه مسئله :  قسمت پنجم

این عنوان   انتخاب  ست رهبران تاجیکها ،هزاره ها وازبکها از ناسیونالیسم  ا" شناخت نارمرام از 

بدان مفهوم نیست که گویا رهبران این سه قوم خدای ناخواسته آگاهی الزم در مورد کارکرد  پشتون"  

رهبران   اخیر ناسیونالیسم  های  سال  چهل  فرآیند  در  رهبران  این  بلکه  ندارند.  همکاری  در    پشتون 

به صفت معاون رئیس جمهورومعاون نخست وزیر ومتصدی    شان با رژیم های پشتونی ،  مشترک ای

 خوبتر ازدیگران آگاهی وتجربه  دارند.  ،  نهاد های دولتی کار کرده اند و انه  وزارت خ

در  نشده اند. وآن اینست که موجودیت این سیاسیون    متوجه   دقیق   خوب اما با تأسف که یک مسئله را

ونمایندۀ یک ملت  برنامۀ سیاسی  مردمی صاحب  مستقل  به قسم رهبر    ، در نظام پشتونی  همه دوره ها  

بلکه منحیث یک مامورعادی که به فرمان یک رئیس  سهیم نشده اند ،  ک ائتالف انتخاباتی  آزاده در ی

شده  درساختار دولتی نصب ومشتغل به کار  ،    ها جمهور غیر منتخب پشتون و دست نشاندۀ خارجی  

 .  اند 

تاجیک   ، همکاری رهبران  اینکه  دیگر  قومی  ،  مسئله  تشکیل حکومت های تک  در  وازبک  هزاره 

، درحقیقت مشروع جلوه دادن رژیم ناسیونالیسم افغان نزد آمریکا وشرکای وی بوده است.    پشتونها 

که از  درحاکمیت سیاسی پشتونی کرزی واحمدزی    این گونه مشارکت رهبران فارسی زبان عملکرد  



توانست که وقار ووزنه سیاسی رهبران این سه قوم غیر  این کار  ، صالحیت قانونی برخوردار نبودند  

   ون رانزد کشور ها ونهاد های سرمایه جهانی به صفرتقرب بدهد.  پشت 

هزاره وازبک در مبارزات سیاسی خویش نتوانست نقش یک  ،  سوم اینکه برخی از رهبران تاجیک  

کارزار رادر  وپاکیزه   نستوه   ، با  سیاسی  مبارزات    رهبربااراده  افراد  قماش  این   . گذارند  بنمایش 

 آرام گرفتند .   آزپشت کردند ودر بسترۀ  خود یت به رسالت میهنی چسپیدن به قدرت ، شهوت وماد 

 

 برآیند :  

ازسالهای  پشتونها    ــ اول   که  اند.  افغانستان  ــ  میالدی    1722تا    1447شهروندان سرزمین خراسان 

امروزی    پاکستان  در  واقع  کوه سلیمان  های  برتافتند ازکرانه  پشاورهندوستان    ،  رو  ودرحومه شهر 

شدند.   ساکن  آرام  وغربی  ازدو  روند درآرام  بدوش  سدهزیاده  خانه   ، کوچی    مهاجر   و  بقسم 

   .  مهاجرت کردند ایران زمین  کوچیدند وبه سوی سرزمین های پر برکت خراسان   ازکشورهندوستان 

جنایت ،    و جنگ  ،  بدبختی    مقدمه ،  ــ افغانستان  زندگی سیاسی افغانها در سرزمین خراسان  آغاز  ــ دوم  

ماندگی مردم  پس  وبینوایی  ،  گرسنگی  ، دربدری  و، قتل وکشتار ، بیکاری    اندوه وترس وسرگشتگی

 امروز به بدترین شکل آن ادامه دارد .  آغاز شده وتا  1747ما می باشد که از 

کشور    ــسوم   این  سراسر  بر  قوم  این  سیاسی  حاکمیت  استقراروتداوم  پشتون  رهبران  اساسی  هدف 

 است.  

ما را به کشور های خارجی  میهن  شان سیزده بار  ای  فرمانروایی   سال   270رهبران پشتون در    ــ   چهارم

 .    . ازجمله هشت بار به انگلیسها ، یکبار به شورویها وچهاربار به آمریکا  فروخته اند 

تاجیک    ــ   پنجم وازبک  ،  رهبران  اخیرهزاره  سال  چهل  به  باز  چشم  های  به  سیاسی  رویداد  تاریخ 

دادند.   باترفند های  کشورخویش نگاه کنید که ناسیونالیسم پشتون چه جنایاتی رادرحق مردم ما انجام 

 رامساعد گردانیدند :  رهبران وبزرگمردان این سرزمین های قتل  ه مختلف زمین

علی   یاد  زنده  قتل   ، ملی  مقاومت  ساالرنیروهای  سپه  مسعود  شاه  احمد  یاد  زنده  قتل   : نمونه  بگونه 

  ، الدین ربانی رئیس جمهورفقید کشور  پروفیسوربرهان  قتل   ، اسالمی  مزاری مؤسس حزب وحدت 

دوستم  وقتل  عبدالرشید  مرموزمارشال محمد قسیم فهیم وزیر دفاع وحمله های کشندۀ به مارشال  قتل  

 ده ها فرزند راستین دیگر این کشور پیش چشمان خود شما اتفاق افتیده است .  

ناسیونالیسم پشتون بدست تالب خون آشام  قرار دارد. هرروز مردم را سر می برد .    ا  اکنون کارد بر

ره  شما  های  پس  کشور  از  گرفتن  وفرمان  تماشاچی  ازجایگاه   . هستید  منتظرچه  زبان  فارسی  بران 

  تان سرزمین پدری  وصدای ناله یتیمان خفته بخونتان مردم دردمند قلب تان وید. به فرمان آخارجی بر

 ید .   یلبیک گو 

ی برآید . ،  ییقه  آیندۀ اقوام فارسی زبان اندیشه کنید . از کجروی های ُخلقی وسل  به منافع وسرنوشت 

امروزتنها مبارزه برای زنده ماندن است. جان مردم خویش را نجات بدهید. جبهه مقاومت  وجدانی  کار

 ید .  ئزنان می افزاه .هرقدرناوقت بجنبید بشمار یتیمان وبیوملی را تقویت بخشید  

که  بود  خواهد  افتخار  پرستانه  جای  میهن  اخالقی  یک  ،  همچوپار  بااحساس  در  داده  هم  بدست  دست 

ناسیونالیسم پشتونی   مقابل همبسته شوید وسراسری  ومشترک  جبهه واحد     ساختار تک قومی حاکمیت 



نجات    تالبی  برای  مسلحانه  نمامبارزه  خویش  پدری  . ئ سرزمین  غنی    ید  اشرف   ، کرزی  حامد  به   .

     باور نکنید .وبی مایه وطنفروش    ،رویه  افراد دووسایر   عبدهللا وعبدالرب سیاف  احمدزی ، عبدهللا 

 

 سرچشمه ها :  

  ،  1  سلطان محمد بارکزایی، تاریخ سلطانی،چاپ بمبئی، به نقل ازافغانستان درپنج قرن اخیر،ج ــ    1

 .  41ص 

تاریخ مرصع ، تألیف افضل خان    ؛ و  17هـ ق،ص   1323تاریخ فرشته، چاپ لکنهو  ــ رجوع شود به

نواسه خوشحال خان ختک : این کتاب شامل ترجمه کتاب » مخزن افغانی « یا » تاریخ خان جهانی  

« که شامل مقدمه ، نهُ باب وهفت دفتر می باشد . وتاریخ ملت پشتون را بیان می کند . دفتر چهارم  

به قندهار واز آنجا به کابل وپشاور وجانشین    وپنجم این کتاب هم از مهاجرت قبایل از کوه های سلیمان

   شدن شان دراستانهای خراسان زمین  صحبت می کند . 

 باعرض حرمت                                                              


