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یادآوری از پیشینۀ سرزمینی دارد که  زیر عنوان در آمد بر موضوع، در آغازجناب پیکار پامیر، 

و سرانجام در  ها وحاالت مختلفتمدنی، با نام و سیاسیاستراتیژیک، کهنسال است و دارندۀ اهمیت 

ۀ محدودۀ کنونی را نشان میدهد. از آنجایی ندیگر نام افغانستان گرفته است. اجزای تشکیل دهمحدودۀ د

 که پیشینۀ تاریخی و جابجایی اجزای قومی در افغانستان، مستلزم تحقیق ویژه است، مؤلف گرامی

 باید در کتاب  دیگری صورت بگیرد. عطف به این موضوع  یادآوری می کند که

جوانب یادآوری های مقدماتی، در راستای اشاره به اوضاع طبیعی  و کوهستانی افغانستان، طی همین 

ساز راه های  صعب العبور را در زمینه های اقتصادی و فرهنگی برمیشمرد و عامل منفی و مشکل

نشانی میکند. به رغم این موانع و عامل تهاجم چندین بارۀ ن گرفتن چهرۀ ملت را نیز در آنشکل منفی 

 د می کند.بیگانگان، از عدم گسست شیرازه های مناسبات به نیکویی یا

به جان مایۀ کتاب و چگونگی مناسبات میان اجزای قومی میرسد. با نشان دادن کمبود  مقدمۀ مفصل   با

 مینویسد که :ملت شدن، کمبود حقوق مساوی اجزا، 

 محلی، زبانی، نژادی، قومی، تبعیض رفع انسانی، ی درجامعه شدن ملت های ازمؤلفه یکی زیرا"

 دیگر، ی بعباره یا .است  یکدیگرپذیری و شهروندی ی روحیه وایجاد اقتصادی و سیاسی مذهبی،

 حاکمه، قدرت درمکانسیم کشوربخصوص محالت و واقوام اقشار ی همه مساوی میان حقوق تأمین

 مردم آحاد ی همه دیگر، ی بعباره یا .رود بحساب شدن ملت بسوی رفتن ی مایه و پایه میتواند

 و خویش شریک سرنوشت درتعیین و بزرگ گیریهای درتصمیم را شان خود بایستی درسراسرمملکت

 ".است میسرنشده درافغانستان تاکنون چیزی چنین متأسفانه که ببیند دخیل

 

از واقعیت درد ناک، دنبال پاسخ یابی تاریخی به چرا ها رفته  یی مؤلف ارجمند با تصویر چنین چهره

 است. 

انسجام ویژه گیها در فصل های نـُـه گانه انجام میدهد. از  سراغ پیشینه ها و ریشه یابی مسئله را با

مد خان و امیر عبدالرحمن ) با امارت دوست مح های  و آنچه بعدآنجایی که شکل گیری چهرۀ کنون

هی احمد شاه درانی پیوند به دورۀ پادشاتحقیق موضوع حدودیت های بیشتر وضاحت یافت، با م ن(اخ

  آید.از آن زمان فراز می ربنیاد های قبیله یی و نقش دیرپای این ساختا و می یابد

این ویژه گی ها را با نقش حکومتگران در ساختار های مختلف تا زمانۀ کنونی پیگیری  گرامی مؤلف

 میکند.

نگارندۀ این سطرها قصد اشاره  و نشانی نمودن همه بحث های کتاب را ندارم، زیرا در جای آن 

 خوانش کتاب را برای هموطنان در میان میگذارم.پیشنهاد 



اما آنچه با توجه به نقش تنشهای موجود در تاریخ افغانستان و موجود در زمانۀ کنونی، سزاوار 

یادآوری همیشه گی تواند بود، این است که هیچ صاحب نظر، جامعه شناس، مؤرخ ومبارزی، نمیتواند 

کند. با آنکه طرح چنین موضوع با  چشم پوشیفغانستان از موجودیت مسائل  قومی وقبیله یی در ا

زاده آده است، اما برای بان غرض  ومرض بوض سانسور، تهدید و بهتان های صاحاهمیت در معر

امکان پنهان نگهد اشتن آن میسر نیست. جناب کریم پیکار پامیر طی کار تحقیقی گان ومؤرخان وارسته 

ی شریفانه که روح کتاب نیز با وضوح تمام حاکی از آنست، به در این کتاب با وارسته گی و پیام ها

چنین بحث و ابراز نظر واقع بینانه منهمک شده است. جای دارد که به برداشت های خود سانسورانه، 

تأثیر پذیرنده گان تبلیغات عوامفریبانه و هموطنانی اشاره نمائیم که طرح و تحلیل مسائل قومی وملی در 

قوم ستیزی عوضی می گیرند. یا اینکه از توجه به واقعیت تفرقۀ واقعا موجود و مظاهر  افغانستان را با

زیانبار برتری جویی که در تخاصم با روح مشارکت واحترام انسانی است، غافل بوده، تحلیل های 

 روشنگرانه و تاریخنگاری غیر راه ورفتار عبدالرحمن خانی را، تفرقۀ اندازی می پندارند.

مؤلف گرامی جناب پیکار پامیر، بر بنیاد دستاورد همین پژوهش نیز نشان میدهد که همه اجزا را 

های با نشادن دادن عامل تجاوز و نیازاحترام نهاده، به عنوان مؤرخ، ریشه های تنشهای موجود را 

 آشکار می سازد. مداخله گران برای عناصری که در پی رشد جویی و بالنده گی استند، 

 مبارکباد گفتن نشر این کتاب، پیام مؤلف محترم را به عنوان حسن ختام  می آورم: ضمن

   

 بیعدالتی، و استبداد زورگویی، علیه شکوهمند ی مبارزه راه در دیگر، پی یکی آنانیکه به تقدیم"

 بندیهای مرز بدون و شگوفا آزاد، کشور دریک آینده های نسل تا دادند جان شجاعانه و شریفانه

 ".برند بسر افغانستان عزتمند و متمدن سرفراز، شهروندان ی بمثابه یی، قبیله قومی، زبانی،
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