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 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  ماللی نظام اهتمامبه 

  

 

 داکتر نور احمد خالدی

 
۳۰/1۰/۲۰1۷ 

 بررسی هویت مشترک ملی مردم افغانستان

 شروع تاریخ معاصر افغانستان

 قسمت دوم
 

 دو برداشت متفاوت از تاریخ افغانستان وجود دارد:

 .و مطبوعات ایرانی مورخین ایرانیبرداشت  –اول 

 و مورخین در سطح جهانی. مورخین افغانبرداشت  –دوم 

 :برداشت مورخین ایرانی و مطبوعات ایرانی -اول 

ایرانیها تا امروز به حسرت از جدایی افغانستان از ایران یاد میکنند و هیچ ایرانی را بیاد ندارم که افغانستان را 

خصومت و عناد ایران پرستان وطنی ما با میرویس نیکه و احمد شاه ابدالی بخش جدا شده از پیکر ایران نداند. 

 بانیان دولت افغانستان نیز در همین حسرت نهفته است. ایران پرستان وطنی ما به توهین و تحقییر این شخصیت

بوده پشتون ن جعلیاتی را در اینکه میرویس خان ا  های ملی که برخی از سمبولهای ملی مارا میسازند پرداخته اخیر

 های آنها در فارس و هندوستان انتقاد میکنند. دالی بخاطر جهانگشاییبمنتشر ساخته و پیهم از دولتهای هوتکی و ا

دانسته و  قلمرو های شرقی ایران بزرگشامل مورخین ناسیونالیست ایرانی سرزمین افغانستان امروزی را 

بازیهای استعمار انگلستان در قرن نزدهم دانسته و معتقد  موجودیت کشور و دولت مستقل افغانستان را ناشی از

پاریس میان انگلستان و دولت قاجاری فارس از پیکر ایران  ۀم بعد از عقد معاهد185۷اند که افغانستان در سال 

جدا گردید چون انگلیسها با امضای این معاهده از دولت فارس تعهد گرفتند که از هرگونه ادعای ارضی باالی 

 ر نمَوده استقالل آنرا برسمیت بشناسند.ظانستان صرف نافغ

را باالی سرزمینهای افغانستان از دست  تسلط خود 185۷سال قبل از سال  11۰حقیقت آن است که دولت فارس 

داده بود و این کشور بصورت مستقل توسط دولتهای بومی خودش اداره میگردید و دولت استعماری انگلستان 

این کشور نداشت و در حقیقت اولین اقدام انگلیسها برای تحت تسلط آوردن این کشور در سالهای هیچ نفوذی باالی 

م که به عنوان اولین جنگ افغان و انگلیس معروف است با شکست فاحشی روبرو گردید و صرف  18۳8-184۲

 یک افسر انگلیسی داکتر برایدن از این کشور جان سالم بدر برد.
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 5از ۲

ل بعد از آن میکوشند دست ایرانیها را از افغانستان دور نگهدارند ناشی از نگرانی آنها از سا ۲۰اینکه انگلیسها 

ا ر تزاری بود که با تبانی با دولت فارس کوشیدند شهر هرات را اشغال کنند و خود ۀپالنهای جهانگشایی روسی

رده وانستند این شهر را فتح کبه نزدیکی سرحدات هند برطانوی برسانند. فارسها بعد از یکسال محاصره هرات نت

 شکست خود آوردند.  انگلیسها در ۀمجبور به عقب نشینی شده حمله سه کشتی انگیسی را به بندر بوشهر بهان

 آنزمان هیچ نفوذی باالی دولت افغانستان نداشتند.

ند. از این تطابق دهعناصر ایران پرست در افغانستان مذبوحانه میکوشند تاریخ افغانستان را با برداشت ایرانیها 

جهت دولت افغانستان را ساخته و پرداخته استعمار انگلیس دانسته ایجاد آنرا در قرن نزدهم با تثبیت سرحدات آن 

که با حکمیت انگلیسها در زمان دولت امیر عبدالرحان خان صورت گرفت مربوط سازند. بدین ترتیب ایران 

دالی را یکسره نادیده میگیرند چون اگر مبدا تاریخ افغانستان پرستان افغان دولتهای هوتکی و امپراطوری اب

باشد در آنصورت تیوری استعمار و نقش استعمار در ایجاد دولت مستقل افغانستان باطل  1۷4۷یا  1۷۰9سالهای 

 ها هنوز استعمار برطانیه باالی هندوستان شکل نگرفته بود. میگردد زیرا در آنسال

 :ن از تاریخ افغانستانبرداشت مورخین افغا -دوم 

 یعنی عصر اسالم، از پیش ۀ دور ت،اس گذاشته سر پشت را دوره دو ، 18 قرن از پیش "افغانستان،

 خلفاي یعنی عصر اسالم، از بعد دوره ي و ساسانی؛ و یفتلی کوشانی، باختري، یونان هخامنشی،

 غیره....و سلجوقیان، غوریان غزنویان، سامانیان، صفاریان، طاهریان، عباسیان، امویان، راشدین،

 است، بحث این مورد توجه آنچه.  است ما بحث از خارج و بوده منطقه مشترك تاریخ حقیقت در دوره ها، این

است." )سرور دانش، حقوق اساسی افغانستان، چاپ انتشارات  نوین افغانستان ظهور و 18 قرن از پس يۀدور

 (.199، ص 1۳89سینا، 

بیگانگان، ایجاد دولت متمرکز، قدرتمند و مستقل در سراسر کشور، و  ۀایرانی طرد سلططوریکه نویسنده گان 

دولت صفویان را بخشیدن یک هویت نوین شیعه و استمرار این نظم را برای مملکت ازعواملی شمرده شده که 

و باالخره پهلوی و افشاریان، زندیان و قاجاریان، دانسته اند که تا امروز با سلسله های  "شروع ایران معاصر"

 .جمهوری اسالمی ادامه یافته است

طرد سلطۀ بیگانگان، ایجاد دولت متمرکز، قدرتمند و مستقل در سراسر کشور، و بخشیدن یک هویت نوین و 

 استمرار این نظم را برای مملکت ازعواملی شروع "ایران معاصر" دانسته اند.

ا ب افغانستان معاصردر مورد افغانستان تطبیق کنیم،  هرگاه ما این تعریف از دوران معاصر یک دولت را

ایجاد دولت هوتکیها توسط میرویس خان آغاز میگردد. این دولت با ختم سلطۀ صفویها در غرب و سلطۀ 

ا برا باالی تمام سرزمینهای فعلی افغانستان ایجاد نموده و امپراطوری مغولی هند در شرق کشور حکومت خود

به سرعت به امپراطوری ابدالی، امپراطوری افغان و ز، قدرتمند و مستقل با هویت نوین ایجاد یک دولت متمرک

در طول سه صد سال تا امروز در گیر جنگهای تدافعی متعددی با  با آنکهمملکت افغانستان مبدل شد. این دولت 

تقالل خود قرار داشته سه قدرت جهانی و منطقوی هند برطانوی، روسیۀ تزاری و ایران قاجاری برای دفاع از اس

 ادامه دارد. هنوز همو سرحدات آن کوچک و کوچکتر شده 



  

 

 

 5از ۳

 سبب ایجاد ملت ایرانکه  هویت دولت صفوی را مذهب شیعه و تاکید بر ناسیونالیزم ایرانی شکل میدهدهرگاه 

 انیناسیونالیزم افغاسالم سنی حنفی و تکیه بر  ا، هوتکی، ابدالی و اعقاب آنها رهویت دولت های افغانگردید، 

شده است که هر فرد هر قوم متشکله آن از نظر قانون و دولت "افغان"  ملت افغانستانشکل میدهد که سبب ایجاد 

 .نامیده میشود

حبیبی، میر غالم محمد غبار  عبدالحیمورخین افغان بال استثنی از فیض محمد کاتب هزاره، احمد علی کهزاد، 

 را به عنوان: ی تاریخ معاصر افغانستانریشه هاتا صدیق فرهنگ همه 

 .یک کشور جداگانه -

 .یک دولت مستقل و واحد -

 یک هویت مستقل ملی افغانی. -

م 1۷1۷هرات در سال  م در قندهار، ابدالیهای1۷۰9که تا امروز پا برجاست از قیام میرویس خان هوتک در سال 

هوتکیهای قندهارحتی م در قندهار مربوط دانسته اند. 1۷4۷و متعاقب آن با اعالن پادشاهی احمدشاه ابدالی در سال 

 م ساقط کنند و تمام کشور فارس را شامل قلمرو خود نمایند.1۷۲۲قادر شدند امپراطوری صفوی را در سال 

 در اوایل قرن ،سه صد و هشت سال قبل از امروز سلطۀ صفویها،وقتی میرویس خان هوتک با قیام خود بر ضد 

م(، شالوده یک دولت مستقل بومی را در این سرزمین نهاد، سرزمینی را که امروز بنام 1۷۰9هژدهم میالدی )

افغانستان میشناسیم اسم مشخصی نداشت و شامل بخشهایی از خراسان، ترکستان، بدخشان، کابلستان، افغانستان، 

 ن، غرجستان، زابلستان و قندهار وبلوچستان میگردید.سیستا

از شرق تا غزنی، و کابل توسط  از زمان تیموریهای هرات به بعد برای نزدیک به دو قرناین سرزمینها 

امپراطوری مغولی هند از دهلی اداره میشد و از غرب تا هرات، بادغیس و قندهار توسط امپراتوری صفوی 

ندهار بارها میان این دو قدرت منطقوی دست بدست میگشت. درآن سرزمین بیش از فارس اداره میشد. شهر ق

پشه ای، عرب، قرقیز، ترکمن، بلوچ، قزلباش، بیات و  شانزده قوم از جمله پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک،،

 غیره زندگی می کردند.

ن دولت بومی است که از خود حقیقت تاریخی آن است که دولت هوتکیها بعد از صفاریان زرنج و غوریها اولی

مردم این سرزمین برخواسته و به قدرت رسیده اند و قادر سدند دولت مقتدر صفوی فارس را منهدم و ضم 

 قلمروهای تحت حاکمیت خود سازند.

این دولت بطور تصادفی ایجاد نگردید بلکه با مبارزه شدید و طوالنی مردم این سرزمین برضد ظلم و سیاستهای 

ی اجباری استیال گران صفوی با طرد سلطۀ آنها ایجاد شد. در این مورد مبصر ایرانی بهرام مشیری شیعه ساز

در برنامۀ تلویزیونی خود میگوید "به گرگین دستور داده بودند تا از ظلم و ستم باالی این مردم کمی نکند و از 

 همین جهت این مردم بجان رسیدند و قیام کردند".

گون قلی افشار سرن ین دولت مستقل بومی در این این سرزمین بیست سال بعد توسط نادردولت هوتکیها یا اول

شد. اما بعد از کشته شدن نادر افشارتوسط درباریان خودش، دوباره به همت احمد شاه ابدالی و سایر افسران و 

 گردیده و تحکیم یافت.  ءبزرگان افغان احیا
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(: "همینكه نادرشاه خراساني ۳54در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ میر غالم محمد غبار میخوانیم که )صفحه  

دوازده  هزارغلجائي و پدید آمد، قشون افغاني كه مركب ازچهار اردوي بزرگ او اختالل در كشته شد و

 احمد خان ابدالي بطرف قندهار و صوابدید قوماندان عمومي نور محمد غلجائيه ازبك بود، ب ابدالي و هزار

بین االقوامي افغانستان بود ، نورمحمد خان به خان هاي غلجائي وازبك و  حركت كردند. در قندهار كه مركز

 پادشاهي انتخاب شود. "  ابدالي وهزاره و بلوچ وتاجیك پیشنهاد كرد كه جرگه ئي تشكیل و

روزه به حیث پادشاه انتخاب شد. در مراسم تاجگذاری او  هشتۀ احمد شاه ابدالی توسط یک جرگه بعد از مباحث

سران اقوام پشتون، تاجیک، هزاره و قزلباش حضور داشتند )مراجعه شود به کتاب الفونستون، گزارش سلطنت 

 کابل، جلد دوم ص(.

 یسیاس جغرافیاي در افغانستان، نام به دولتی براي اولین بار ترتیب این بهسرور دانش مینویسد: "   

 ۲5 از بعد 1۷۷۳ جون در احمدشاه .شد تشکیل احمدشاه به قیادت سدوزایی دولت و کرد ظهور منطقه،

)سرور دانش، حقوق اساسی افغانستان، جاپ  .گفت حیات بدرود سالگی، 5۰ سن در سلطنت، سال

 (: ۳61باز هم در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ میر غالم محمد غبار میخوانیم که )صفحه  (.۲۰۰، ص 1۳89

 خان عرب با به استقامت غرب حركت كرد وبه هرات رسید. حاكم نادري امیر1۷49" احمدشاه دراوایل سال 

بزرگ دیگر ) درویش  حالیكه خان بهبود خان مروي برخالف تمایل مردم تسلیم نشده وقلعه بندي اختیاركردند. در

علي خان هزاره( به طرفداري احمد شاه قیام كرد.همینكه حمالت عسكري احمد شاه آغازشد، مردم شهر برج 

امیرخان را اعدام ، گرفته را احمد شاه شهر هرات حمله نمودند. خاكستر را به قشون احمد شاه داده وبه مدافعین

 و حكومت را به درویش علي خان هزاره داد. " 

احمدشاه ابدالی اقوام این کشور را متحد نمود و به سرعت دولت مقتدر را که در تاریخ به نام امپراطوری ابدالی 

معروف است ایجاد کرد. در ادارۀ دولت احمدشاه ابدالی بسیاری از اقوام کشور سهیم بودند. طوریکه دیدیم در 

دند. آقای عبدالحمید مبارز رییس اتحادیۀ ژورنالیستان اردوی او هزاره ها، ازبکها، غلجاییها و اندالیها شامل بو

افغانستان در یک مصاحبۀ تلویزیونی چند سال قبل والیهای دولت احمدشاه ابدالی را چنین بیان داشتند: هرات 

درویش علی خان هزاره، نیشاپور عباسقلی خان بیات، مشهد شاهرح افشار نواسۀ نادر افشار، قالت اشرف خان 

لوچ، ستان نصیر خان بچان کاکر، کشمیر خواجه عبداله، پتیاله امیر سنگ، بلوخارپور دوست محمد غلجایی، شک

شهنواز خان سندی، دیره اسماعیل خان موسی خان، ملتان شجاع خان ابدالی و رییس  دپنجاب زین خان مهمند، سن

ولت احمد شاه یک تنوع قابل داراالنشاه در مرکز میرزا هادی خان قزلباش بود. طوریکه میبینیم در ادارۀ د

 مالحظۀ قومی موجود بود.

آنکه احمدشاه ابدالی/درانی از سران قبایل گوناگون در ادارۀ دولت خود استفاده میکرد اما او بیشتر بر پایۀ  با

حمایت فیودالهای قومی و لشکرهای قومی مانند لشکرهای ابدالی، غلجایی، هزاره، ازبک و غیره متکی بود. 

ین دولت در قندهار هم آنرا بیشتر جنبۀ قومی داده بود. اعلیحضرت تیمورشاه تصمیم گرفت قدرت مرکزیت ا

این رو پایتخت را از قندهار  فیودالهای محلی را در دولت کم کرده دولت خودرا به یک دولت ملی مبدل نماید. از

کرد. فیودالهای محلی مجبور  به کابل منتقل کرد و به عوض یک اردوی قومی، یک اردوی تنخواه خوار ایجاد
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بودند برای ادامۀ قدرت خود در قندهار بمانند. در دولت تیمورشاه نفوذ بیاتها و قزلباشها بیشتر شد و موجودیت 

مرکز در یک منطقۀ غیر زبان پشتو سبب آن شد تا زبان دری به زبان تفاهم اقوام و زبان اداری دولت و فرهنگ 

 ملی مبدل گردد.

ودۀ یک دولت ملی در این زمان در افغانستان گذاشته میشود و سهم اقوام مختلف در ادارۀ دولت بنابر آن شال

 افغانستان ازدیاد می یابد.

 

 پایان قسمت دوم

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


