تاریخچه افغان  ،اهداف واستقرارحاکمیت سیاسی آنها
نویسنده  :دکتربصیر کامجو
جنـــوری  2018میــــالدی
افغانستان کشوری است که درجغرافیایی سیاسی آن گروهای اقلیت قومی مانند  :تاجیکان  ،ازبکها ،
هــزاره ها وافغانهـا  ، ...پهلـوی همـدیگرزندگی می نمایند.
براساس احصائیـه  1979میالدی دولت جمهوری افغانستان  ،نفوس مجموعی این کشور 16800000
نفربوده است  .وازآن جمله  ،ترکیب نفوس قومی آن به کمیت های ذیل قرارداشته است :
تاجیکهـا  38 :درصد  ،افغانها  38 :درصد  ،هزاره هـا  14 :درصد  ،ازبکها وترکمنان  7در صد ،
متفـرقه  3 :درصد )1( .
چون ن ْفس نوشته ما را مسئله بازشناسی پنداره" تاریچه افغان  ،اهداف واستقرارحاکمیت سیاسی آنها "
تشکیل می دهد.الزم می آید که نگرش کوتا ِه برخاستگاه تاریخی افغانها وچگونگی پیدایی این قوم داشته
باشیم.
ابوریحان بیرونی ( 5دسامبر  973ــ  13دسامبر  1048میالدی ) دانشمند وهند شناس تاجیک تبارایرانی
در کتاب " تحقیق ماللهند " خود مینویسد که  " :قبایل افغان درغرب هندوستان  ،درکرانه های شرقی
کوههای سلیمان واقع درپاکستان امروزی  ،خانه بدوش می زیستند)2( ".
به قول تاریخ سلطان محمد خان بارکزای  " :افغانها برای اولین بار به اجازه معین الدین شاهرخ
تیموری ( 1404ــ  1447میالدی) شاه ایران  ،درمیانه آخرقرن  15میالدی  ،ازکرانه های کوه سلیمان
واقع در پاکستان امروزی رو برتافتند ودرحومه شهر پشاورهندوستان غربی ساکن شدند)3( ".
ازآن پس افغانها درفرآیند زیاده ازدوصد سال آهسته آهسته ازکشورهندوستان کوچیدند وبه سوی سرزمین
های پر برکت خراسان مهاجرت کردند .ودرساختارحاکمیت سیاسی ایران وقت به رهبری تیموری ها
بخود جای وجایدادی پیدا کردند .از جمله احمدخان افغان متولد ملتان پاکستان امروزی به صفت فرمانده
گروه نگهبانان شاه درخدمت نادرافشار ،شاه وقت ایران قرارداشت.
با استفاده ازین جایگاه سیاسی ورزمی بتاریخ  1747میالدی به قیادت وی و به تحریک وتمویل کمپانی
هــند شرقی بریتانیا ( انگلیسی  ، ) The British East India Company :به ایران شرقی یا خراسان
یورش آوردند .دراین یورش افغانها بکمک انگلیسها موفق شدند که جغرافیایی سیاسی کوچکی را ازبدنه
شرقی سرزمین ایران بزرگ ببرند واسمش را بنام تبارخویش کشورافغان یا افغانستان گذاشتند.

اول ــ توافقات خاکفروشانۀ رهبران افغان با انگلیسها
قوم افغان به دستیاری وپیوند با کشورهای بیگانه  ،بویژه با انگلیسها دردرازنای نزدیک به  280سال
و اندی جهت استقرار وتداوم حاکمیت سیاسی افغانی خویش  ،موفق به امض ِا  12مقاوله وتوافقات
خاکفروشانه زیرشده اند: .
اول  :معاهده مثلث الهور  1838میالدی میان افغانها و انگلیسها

دوم ــ معاهدۀ جمرود  1855میالدی میان افغانها و انگلیسها
سوم ــ معاهده گندمک  1879میالدی میان افغانها و انگلیسها
چهارم ــ معاهده دیورند  1893میالدی میان افغانها و انگلیسها
پنجم ــ معاهده لوئی دین ــ حبیب هللا  1905میالدی میان افغانها و انگلیسها
ششم ــ معاهده راولپندی  1919میالدی میان افغانها و انگلیسها
هفتم ــ معاهد صلح کابل  1921میالدی میان افغانها و انگلیسها
هشتم ــ تصدیق نامه 1930میالدی نادرخان میان افغانها و انگلیسها
نهم ــ پیمان دوستی میان تره کی وبرژنف  1978میالدی میان افغانها وروسها
دهم ــ توافق نامه بن به تاریخ  22دسامبر 2001میالدی حامد کرزی واوباما میان افغانها وآمریکا
یازدهم :موافقتنامه همکاری های درازمدت راهبردی می  2012میالدی حامدکرزی واوباما میان افغانها
وآمریکا
دوازدهم  :موافقتنامه امنیتی  21سپتامبر  2014میالدی میان اشرف غنی حنیف اتمر و جیمز کانینگهام
افغانها وآمریکا

دوم ــ تاریخچه پیدایی قوم افغان
افغان سرزمین ما  ،با استناد مدارک تاریخی ومتون دست داشته ــ چنانیکه در فوق ذکرش رفت ،
قوم
ِ
هیچگاه درکشوری ومکانی قایم مقام برزمین نبوده اند  .بلکه آنها درآنسوی کوههای سلیمان واقع
درپاکستان امروزی همه بگونۀ خانه بدوش می زیستند  .وازدید مسکن گزینی پیش از اواخر قرن
پانزدهم میالدی حتا درپشاورنیززندگی نمی کردند  .این قوم از دوره ختم حکمروایی شاهرخ تیموری
 1405ــ  1447میالدی به اینسو درحومه پشاورهمچو دهقانان اجیرمزد بگیر مشتغل وجاگزین شدند .
وسپس زیرنام کوچیهای افغان بگونه تدریجی بسمت خراسان زمین مهاجرت کردند .
وبه قول مرحوم ظاهرشاه که در مصاحبۀ گفته بود :
"من از قبیلۀ بنیامین یهــودی هستم  " ...وزارت خارجۀ اسرائیل تائید نموده است که دولت اسرائیل
تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پشتونهای افغانستان و پاکستان که اصلیت یهـودی دارند آغاز
نموده است.
سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل به روز جمعه  15جنوری  2010به روزنامۀ لوفیگاروی فرانسه گفته
است :
" دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پتان یا افغان درافغانستان و پاکستان که یکی
ازده قبیلۀ گمشدۀ یهـودی اند ازطریق تمویل مرکز تحقیقات ملی ممبی درهند رسما آغاز نموده است.

وی می افزاید ازاینکه درشرائط کنونی گشایش چنین مرکز تحقیقاتی درافغانستان و پاکستان امکان
نداشت  ،ما تصمیم گرفتیم که این تحقیقات را درهندوستان که اکثرا میزبان پشتونها می باشـــد راه
اندازی نمائیم " .
روزنامۀ لوفیگارو در ادامۀ گزارش خود می افزاید  " :از مدتها قبل واضح بود که قبایل پشتون که در
جنوب و جنوب شرقی افغانستان و در غرب و شمال غربی پاکستان زندگی میکنند همه از یک نسل اند
و مربوط به قبایل گمشدۀ یهـودی میباشند .این روزنامه می افزاید :همنوایی کامل در رسوم و عنعنات ،
نحوۀ پوشیدن لباس ،عادتهای خانوادگی و امورات فرهنگی وجود دارد که این همه بیانگراین است که
پشتونها از اجداد یهـودی شان به ارث برده اند".
ازحقایق تاریخی آشکار است که شهروندان قوم افغان سرزمین ما  ،مهاجرویهـودی نژاد اند  .وهمین
خونی یهــودی نژادی آنها سبب شده که مالکان نهاد های سرمایه جهانی که اکثریت آنها هم خود
پیوند
ِ
یهـ ودی نژاد اند  ،از استقراروتداوم حاکمیت سیاسی شؤونیزم قبیله افغان در منطقه حمایت همه جانبه
می نمایند.

سوم ــ اهداف مشترک نهادهای سرمایه با رهبران افغان درسرزمین ما چه است ؟
ــ همان قسمیکه انگلیسها براساس یک راهبرد سیاسی سنجیده شده درسال  1948میالدی کشور اسرائیل
را تأسیس نمودند  .و پس از هفتاد سال اکنون بمثابه یک کشورنیرومند ودارایی جنگ افزارهای هستوی
و پایگاه استوارنهاد های سرمایه جهانی در حوضه مدیترانه عرض وجود نموده است .
ــ راهبرد تشکیل حاکمیت سیاسی افغانها بربخشی ازایران شرقی یا خراسان زمین بتحریک وحمایت
مستقیم انگلیسها در سال  1747میالدی نیز از این سلسله اهداف سنجیده شدۀ استعمارکهنه ونو بوده
واست.
بنا استقرار ،تقویه و تداوم حاکمیت سیاسی قبیله افغان درمنطقه یکی از برنامه های اساسی نهاد های
سرمایه جهانی را تشکیل می دهد .تالش این نهاد ها براین است که تا ختم قرن بیست ویکم میالدی ،
با استفاده ازهمه امکانات دست داشته  ،رهبران وابسته ی پشتونها را کمک نمایند تا آنها بتوانند یک
دولت نیرومند مرکزی صد میلیونی تا دندان مسلح را در زیرسایه نهاد های سرمایه جهانی  ، ،درشکل
افغانی ودرونمایه آن یهـودی ایجاد وتأسیس نمایند.
ازینرو راهکار نابود سازی فزیکی وسیاسی رهبران دست اول تاجیکان وسایرملیت های غیر افغان ــ
ازساختارحاکمیت سیاسی قدرت وادارۀ دولتی ــ بوسیله رهبران حاکم افغان  ،درصد سال اخیرهم جز
برنامه های کالن سیاسی فوق می باشد .بگونه ای نمونه :
ــ کشتن حبیب هللا کلکانی شاه افغانستان در  1929میالدی ( تاجیک تبار )
ــ کشتن نزدیک به شانزده وزیرکابینه حبیب هللا کلکانی  1929میالدی (تاجیک تبار)
ــ ترور زنذه یاداحمد شاه مسعودوزیردفاع وفرمانده مقاومت ملی در  9سپتمبر 2001میالدی (تاجیکتبار)
ــ ترور پروفیسوربرهان الدین ربانی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در  2011میالدی (تاجیکتبار)
ــ کشتن مرموزمارشال فهیم قسیم وزیردفاع ومعاون اول رئیس جمهوری افغانستان در  2014میالدی
(تاجیکتبار)

ــ ترور ژنرال داوود فرمانده پولیس حوزه شمال افغانستان در  2011میالدی (تاجیکتبار)
ــ ترور ژنرال شاه جهان نوری فرمانده پولیس استان تخار در  2011میالدی (تاجیکتبار)
ــ ترور ژنرال موالنا عبدالرحمن سیدخیل قوماندان امنیه والیت کندز در  2012میالدی (تاجیکتبار)
ــ کشتن عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسالمی افغانستان  1995میالدی ( هزاره )
ــ ترور مصطفی کاظمی وزیرتجارت ورئیس حزب اقتدار ملی افغانستان  2008میالدی (عرب تبار)
وصدها رهبران ونخبگان با نام وبی نام تاجیکان وازبکها وهزاره ها وصدها هزار شهروندان بیگناه این
سرزمین از جانب رهبران حاکم افغان  ،به اشکال مختلف سربه نیست ونابود گردیده اند .
با اینهمه جفا وستم تاریخی رهبران افغان ! ما تاجیکان وسایر ملیت های غیر افغان درسرزمین مشترک
مان با شهروندان عادی قوم افغان کدام مشکلی نداریم  .وازرویکرد همبستگی وزندگی مسالمت
آمیزجمعی مبنی برتعادل حقوق شهروندی درجامعه  ،پشتیبانی خردمندانه واخالقی می کنیم .
اما سوال اینجاست ؟ چگونه می شود که ازمشکل استمرارحاکمیت سیاسی تک صدایی افغانی وابسته به
بیگانگان که مولد انشقاق ملی  ،جنگ وجنایت می باشد  ،برای همیشه رهایی یافت .

چهارم ــ برای کنارزدن حاکمیت تک صدایی افغانی  ،راهکارهای ذیل الزمی ست
رویی وپیشخدمتی رهبران افغان دست بردارند  ،وخود
یکم ــ تمام رهبران تاجیکان بایستی ازدنباله
ِ
ایستا وخود فرمان شوند ،وبا کلمات مجرد  ،خود ومردم خود را فریب ندهند  .جای بسا شرم است که
درکشوراجدادی خود همیشه خویشتن را بچشم شهروند درجه دو متخلق بمقام معاون شعبه قبول کرد ،
وبه وظایف فاقد صالحیت درحاکمیت وقدرت دولتی گردن نهاد .
دوم ــ باید تمام رهبران تاجیک همبسته شوند  ،وبگونه مستقل یکدست ویکصدا ابراز وجود نمایند،
وراهبردسیاسی زعامت تاجیکان رادراتحاد وهمبستگی با رهبران هزاره ها وازبکها که باهم دارای
مشترکات زبانی  ،فرهنگی وسیاسی هستند  ،شایسته بنمایش گذارند.
سه ــ به رهبران تاجیکان  ،هزارها وازبکها واجب است که تحقق راهکارتغییر نظام سیاسی خودکامه
افغانی به نظام پارلمانی را در کارزار مبارزات سیاسی وانتخاباتی خویش قراردهند .خود ومردم خود
را ازشراین حاکمیت دوسره خون وخشونت برای همیشه نجات دهند .
چهار ــ رهبران تاجیکها وهزاره ها وازبکها اگرمیخواهند زنده بمانند وشاهد استقرارنظام پارلمانی
وایجاد حاکمیت مردمساالردرکشورباشند  ،در پی این اهداف واالی مردمی عاقالنه  ،وجدانی وپاکیزه
عمل نمایند .
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