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  ٦ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـدرتاسو په افغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٥/ ١/ ٨                                      کانديد اکادميسين سيستانی                                                           

  

  !کابل ھرگز جزو خراسان  و حبيب هللا  کلکانی خراسانی نبود

 

 

رکزی اند که،ضمن مقا5ت مستقل وديگری جمالخان با ھاشميان استاددرميان قلمبد ستان دلير افغان، يکی 
استقبال نمودند و آنرا با نظريات واستد5ل ...) تجليل از حبيب هللا کلکانی( خويش روشنگری نمودند واز مقالۀ من 

تعداد ديگری ازصاحب نظران افغان، از جمله خانم يلدا قمرکرزی ،اقای عارف . منطقی خويش تقويت وغنا بخشيدند
وی وآقای نصيراحمد دستگير ھم با ابراز نظريات تائيديۀ سودمند خويش در دريچۀ عباسی ، آقای غلزی غزن

نظرسنجی پورتال ، آن مقاله را دلچسپ ومفيد ارزيابی کرده اند که بدينوسيله ازھمگی اين عزيزان اظھار تشکر 
 مقالۀ اولين پرگرافدرمگر  آنچه مرا وادار به نوشتن اين سطورنمود،تقاضای داکترصاحب ھاشميان است که . ميکنم
 افغان مورخين از من «: که ،پرسيده)کرد معرفی" عيارخراسان شاه " را"سقو بچۀ "رھين رسول کنفرانس(  خويش
  ١»؟ است بوده تاريخی خراسان منطقۀ جزء ھرگز کوھدامن و کلکان آيا که می پرسمً احتراما

مسالک وممالک : جغرافيائی عھد اسaمی چونتاريخی و کتب  شواھد ومدارک به اين ارتباط ميخواھم برمبنای 
اصطخری ، مسالک وممالک ابن خردادبه ، صورت ا5رض ابن حوقل، احسن التقاسيم مقدسی، ا5عaق النفيسه ابن 
رسته، البلدان يعقوبی، تقويم البلدان ابوالفدا، حدودالعالم من المشرق الی المغرب ،تاريخ گرديزی، تاريخ بيھقی، تاريخ 

 تاريخ بخارا، جغرافيای تاريخی سرزمينھای خaفت شرقی ازلسترانج، معجم البلدان ياقوت حموی سيستان،
روشن کنم  و سائر منابع تاريخی وجغرافيائی وسفرنامه ھاومتون ادبی، اين حقيقت را  ،بغدادی،جغرافيای حافظ ابرو

ھيچگاھی شامل حدود خراسان نبوده است، کابل يا کابلستان وزابلستان در دوران حکومت اسaمی وخلفای  عباسی  که
تا چه رسد به قريه کلکان وروستاھای کوھدامن در شمال کابل،ولی شعراء ومداحان دربارھای شاھان افغانستان بعد از 
تاسيس دولت احمدشاه درانی ، برای خوشخدمتی وبزرگنمائی پادشاه وگرفتن صله وپاداش از ممدوح خود، برخی از 

خوانده اند، » شاه خراسان«احمدشاه درانی واميردوست محمدخان و امير محمدافضلخان را :ان مثلپادشاھان افغانست
  .درحالی که قلمرو نفوذ شاھان محمدزائی حتی تا ھرات ھم نميرسيده است

 نظير اميربی نشان مغفرت خاقان زمان درآن«: نويسد می »امارت گلشن «کتاب مؤلف قندھاری، نورمحمدخان
 وجھانبانی امارت براورنگ تقابل ارم کابل دارالسلطنت در خراسان و5يت در خان محمد اميردوست مکان، عليين
   ٢ »...نشست

 ٢٣در خان شيرعلی امير وصف در که ای قطعه در قندھاری خان دل رحم پسرسردار طرزی خان محمد غaم سردار
  :گويد می چنين است، سروده ١٨٧٣ اپريل

  است نيسان  ماه چو طراوت به او حکم که           است راندو اميــر حکـم نوبت که بيا

  است بستان ھمچوروی جھان وزرد زسرخ           داد عيدی بخلق رنگين خلعت زبسکه

٣است خراسان تر سھل زان تو عزم پيش به           آن گرفتن بود آسان خور پيش چنانچه
  

  :بود چنين ١٨٦٨- ١٨۶۶ سالھای در  خان محمدافضل امير مھر سجع

  شد مفصل ھم ز مغرب و مشرق فوج دو

٤شد محـــمــدافضل خراسان ملک امير
  

  

                                            
 ٤/١/٢٠١٥،معرفی کرد" شاه عيارخراسان" را "بچۀ سقو"داکتر ھاشميان،افغان جرمن آنaين،مقالۀ  کنفرانس رسول رھين - ١

 ١٣ ، سال اول ، ص ٢ آريانای برون مرزی ، شمارۀ - ٢

 ۶٢اکادميسين داکتر جاويد،اوستا ، ص - ٣

 ٩٢ص  اوستا،- ٤
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   به کجا ميگفتند ؟خراسان

و اصطخری و ابن حوقل  ابن خردادبه ومسعودی: بنابرنگارشات جغرافيانگاران متقدم عربی زبان مانند
ابن رسته . گرگان بود ن از سيستان تامجاری جيحون وعرض آ ومقدسی و يعقوبی وغيره ، طول خراسان ازدامغان تا

 مي) تاشکند(چاچ  بخارا و سمرقند و فرغانه تا ًتخارستان وشما5 تا نواحی خراسان را از طبسين وقھستان تابلخ و
و5يت خراسان را ازگرگان تا نيشاپور و بلخ )  ھجری٢٩٢فوت (احمد ابن واضح يعقوبی مؤرخ عھد طاھريان . شمارد

   ٥ .ندو بخارا حساب ميک

حدود خراسان را ازجانب شرق ھندوستان و مغرب ) ھجری٣٧٢تاليف در(ومؤلف کتاب پرارزش حدود العالم 
 را خراسان يا ھندوکش  بaدشمالبلخ وفارياب وآنرا نواحی گرگان وشمال آنرا رودجيحون تعيين کرده و تخارستان و

  ٦ .نواحی آن ميشمارد

احی متعلق به خراسان قبل ازعھد طاھريان، بدينگونه نام برده نو) ھجری۴۴۵تأليف در(در تاريخ سيستان
طبسين، قھستان، ھرات،  طالقان، گوزگانان، غرجستان، بادغيس، پوشنج، طخارستان، : کورتھای خراسان«: شده

، بخارا، سمرقند، چاچ، فرغانه، )نيشاپور(فارياب، بلخ، خلم، مرو رود، چغانيان، اشجرد، ختaن، بدخشان، ابرشھر
اسروشنه، سغد، خجند، آمويه، خوارزم، اسبيجاب، فارياب، ترمذ، سرخس، مروشاھجان، طوس، برسخان، نسف، 

)  ھجری است١٨١مقصودش خروج حمزه سيستانی در (بلسم، احرون، اندر روزگار اسaم تابدان وقت که خوارج 
   ٧ ».بيرون آمدند و دخل وخرج خراسان وسيستان ازبغداد بريده گشت

خراسان را چھارشھربخش کرد، وھريکی را «: داکترجاويد از زين ا5خبارگرديزی  نقل ميکند که اکادمسين
  ٨».يکی را مروشاھجان ودگر بلخ وطخارستان ،سوم ھرات وپوشنگ وباغيس،چھارم ماوراء النھر. مرزبانی گماشت

دو سال قبل ازھجوم سياح وجغرافيه نويس بصيرعربی، ياقوت حموی که اکثر بaد ونواحی خراسان را يکی 
 ابرشھر مشتمل است بر نيشاپور و قھستان ربع اول،: خراسان دارای چھار ربع است«:مغول به چشم سرديده ميگويد

 مروشاھجان، وسرخس و نساء و ابيورد ومرورود ربع دوم،. و طبسين و ھرات و فوشنج و بادغيس و طوس طابران
و خست و اندراب، و باميان و   فارياب وجوزجان وطخارستان عليام، ربع سو.و طالقان و خوارزم وامل با5ی جيحون
و سغد و فرغانه ) تاشکند= (چا چ ماوراءالنھر از بخارا تاربع چھارم،. بغaن و ولوالج و رستاق و بدخشان

  ٩ ».وسمرقند

وشه جنوب از حدود ری درسلسله جبال البرز بگ:  حدود خراسان دوره اسaمی را چنين تحديد ميکند،ھرتسفلد
و از آنجا از تجند ومرو گذرانيده به کرکی و جيحون وصل  برسانيد شرقی بحيره خزر،خطی کشيده و آنرا به لطف آباد

که از بدخشان با سلسله کوه  از کوه حصار به پامير و از آنجا به بدخشان پيوست کنيد از آن ھمين خط را وبعد کنيد
   ١٠ .واپس به حدود ری وصل گردد ف برسد وقھستان وترشيزجنوب خوا ھندوکش به ھرات و

غزنويان تا عھد امپراطوری عباسيان  بسيار با اھميتی را که حدود نقشه ھای متعدد ولسترانج،محقق انگليسی 
 دريکی از اين نقشه ھا که حدود. ترسيم کرده ودرکتاب خود آورده استوغوريان و خوارزمشاھيان را نشان ميدھد،

کابل وسيستان  نشان ميدھد،چھار ربع خراسان بروشنی مشخص شده وطوريکه ديده ميشود،امپراطوری عباسيان را
شامل خراسان قرون وسطی يا عھد اسaمی نيست و فقط سرزمين ھای شمال ھندوکش را که در آن نواحی طخارستان، 

   ١١ .باميان وبلخ و ھرات نشان داده شده در ساحه خراسان قرارگرفته است

خود ، ) جغرافيای تاريخی سرزمين ھای خaفت شرقی(لسترانج، درکتاب معروف.  گسی ،محقق معروف انگلي
خراسان در زبان قديم فارسی بمعنی « :فصل بيست وھفتم را به خراسان تخصيص داده ودر تعريف آن مينويسد

                                            
 ۵ و۴جلۀ خراسان ، شمارۀ اول ، سال اول ، مقالۀ خراسان ، بقلم حبيبی ، ص  م- ٥

 ۶٢ حدودالعالم ، چاپ دکتر ستوده ، ص- ٦

 ٢٧ - ٢۶ش ، ص ١٣١٤ تاريخ سيستان ، به تصحيح و تحشيه بھارچاپ - ٧

 ٦٩داکترجاويد، اوستا ص - ٨

  ٣۵٣، ص ٢ ياقوت حموی ، معجم البلدان ، ج - ٩

١٠
 ۶۶، ص١٩٩٩وستا، دکتر جاويد، ا-

  درکتاب سرزمين ھای خaفت شرقی ) ١نقشۀ(دولت عباسی راه ھای ارتباطی نقشۀ :  ديده شود- ١١
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کويرلوت ) شرقم(اين اسم در اوائل قرون وسطی بطور کلی برتمام ايا5ت اسaمی که در سمت خاور. خاورزمين است
به اين ترتيب تمام بaد ماوراء النھررا درشمال خاوری تا . واقع بودند اطaق ميگرديد) ھندوکش(تا کوه ھای ھند

حدود خارجی خراسان در آسيای وسطی بيابان چين وپامير واز سمت .سيستان وقھستان درجنوب شرق شامل ميگرديد
خراسان در دورۀ : ... دقيق تر وکوچکتر گرديد تا آنجا که ميتوان گفتھند جبال ھندوکش بود، ولی بعدھا اين حدود ھم 

اعراب يعنی درقرون وسطی به چھارقسمت يعنی چھار ربع تقسيم ميگرديد وھر ربعی بنام يکی از چھار شھر بزرگی 
وھرات وبلخ که در زمانھای مختلف کرسی آن ربع يا کرسی تمام ايالت واقع گرديدند وعبارت بودند از نيشاپور ومرو 

پس از فتوحات اول اسaمی کرسی ايالت خراسان مرو وبلخ بود ولی بعدھا امراء سلسلۀ طاھريان . خوانده ميشد
برده نيشاپور را که شھر مھمی در غربی ترين قسمت ھای چھارگانه ) غرب(مرکزفرمانروائی خود را بناحيۀ باختر
  ١٢ .بود، مرکز امارت خويش قرار دادند

در دوره عباسيان خراسان، شامل مروشاھجان،  »غرافيای تاريخی سرزمينھای خaفت شرقیج«بنابرکتاب 
ونسا وسرخس و ابيورد، نيشاپور ومشھد و سبزوار، خسروگرد، فريومد، جوين، جاجرم، طخارستان، بلخ،  ومروالرود

، غورستان ، باميان، ) نج دهواقع بين ميمنه وقصر احنف درنزديک پ(طالقان  شبرغان، فارياب، انبار، ميمنه گرزوان،
   ١٣ .بادغيس و ھرات وفوشنج تا اسفزاربود

  

و5يات خراسان وقھستان   که»جغرافيای تاريخی سرزمين ھای خaفت شرقی« کتاب  )٨شماره (فوقدر نقشه 
ن جدا از سيستان وقھستان نشابازھم حدود خراسان نشان داده شده است ،در دوران قرون وسطی وبخشی از سيستان 

ھندوکش چون طخارستان وبلخ وفارياب وميمنه وبه استقامت ھرات تا اسفزار شمال سان شامل مناطق راداده شده وخ
حدود جنوبی خراسان را مشخص ميکرده اند، ايران ھرات امتداد می يافته وازاينجا ببعد ايالت  سيستان وايالت قھستان 

 ارغنداب وترنک که در قرون وسطی به الرخج و زابلستان لی چنانکه ديده ميشود،وادی ھای فراه تا ارتفاعاتو
شناخته ميشد، شامل جغرافيای سياسی واداری سيستان بوده که از ھامون ھيرمند تا ارتفاعات زابلستان وکوه بابا 

   .وپغمان کابل را در برميگرفته است

                                            
 ٤٠٩-٤٠٨،ص ١٣٣۶ گ،لسترانج، سرزمين ھای خaفت شرقی، ترجمۀ محمود عرفان، تھران- ١٢

 ٨ گ، لسترانج، جغرافيای تاريخی سرزمين ھای خaفت شرق، نقشۀ - ١٣
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  :سيستان 

زرگتر از خراسان بود و مردمش بيشتر  در دوره ساسانيان وقرون نخستين اسaمی، سيستان ببگواھی تاريخ،
سيستان، بزرگتراز خراسان بود ومرزھای آن بيشتر بود، وناحيه مابين سندتا «: بقول طبری. ومرزھايش وسيع تر

 اين اشاره ،١٤ ».نھربلخ مقابل آن بود پيوسته از خراسان بزرگترومرزھای آن سخت تر بودو مردم آن بيشتر
ھمچنان در تاريخ . ه استيستان ونھربلخ در انتھای شمالشرقی سيستان قرار داشتميرساندکه وادی سند در جنوب س

ً، آنجا که غزنی وگرديز وغور وکشمير نيز از ايا5ت تابعه سيستان به ) ھشتم ھجری- تاليف در قرن پنجم (سيستان
وازسوی ) . بحرھند(وحدشرق، اقصاء کشمير است تا لب دريای محيط :  در ادامه ميخوانيم،١٥حساب گرفته شده اند

   ١٦» .غرب زان سوی سپه بده فرسنگ بميانه کوھھا حد پيدا کرده است

بدينسان به نظر ميرسد که سيستان در دوره ھای معينی از تاريخ پيش وپس از اسaم از خراسان بزرگتر بوده 

ً واحتما5يکی از علل بزرگی سيستان نسبت .ميشده است وشامل زابلستان وکابلستان، غور وگرديز وسند وکشمير نيز

 برای  ھجری،سيستان مرکز سوقيات لشکرھای اسaمی٣٠به خراسان اينست که در فتوحات اوليه ، بعد از سال 

کابل تقريبا برای دوصد سال از جبھۀ سيستان موردحمaت لشکرھای عربی .  وکابل بوده استفتوحات دراستقامت زابل

اين لشکرکشی ھا منتج به فتح کامل  کابل واستقرار نظام اسaمی دراين سرزمين نشد، تا اينکه قرار گرفته است، اما 

دراين خطه  يعقوب ليث سيستانی موفق شد به سلسلۀ رتبيل شاھان خاتمه بدھد ونظام اسaمی را) ھجری٢٥٨( درسال

  .برقرارکند

  :کابلستان 

از قول . کش از باميان تاوادی پيشاور در برميگرفتکابلستان در قرون وسطی مناطق وسيعی را درجنوب ھندو
پايتخت زابلستان خوانده ) مرآت الممالک(رادرکتاب خود» کابل«د که او شوسيدعلی کاتبی درياسا5رترک روايت مي

باھزاران بa از ميان قوم ھزاره گذشتيم وبباختر زمين يعنی و5يت زابلستان  رسيديم ) لغمان(سپس به لمغان«: است
١٧ »... پايتخت زابلستان يعنی شھرکابل آمديم وبه

 

  : واما زابلستان

گاھی بجای سيستان بکارميرفت وزمانی سرزمين واقع ميان غزنه تا )دوره حماسی ( درگذشته ھای دور
را شاھنشاه ايران و  فردوسی در اين بيت سلطان محمود .سيستان رادربرميگرفت ومرکزآن غزنه ياغزنين بود

 :     ستان ميخواندزابلستان وکابل

    ز قـنوج    تا مـرز کابــلــستان ستان    ــــشھـنشاه ايـران و زابـل

      کجاھست مردم ھمه ياد اوست به ايران ھمه خوبی ازداد اوست 

 :ودر جای ديگری در وصف سلطان غزنه گويد

 ـده اندبه ايــران و تـوران ورا بنده اند           به رأی و بـفــرمـــان او زن

 جھانــدار محمــود، شاه بزرگ           به آبشخورآرد ھمی ميش وگرگ

  زکشمــيرتا پــيش دريای چـين           بــرو شھـــريـاران کنــنـد آفـــرين

 :می گويد» خسروايران«فرخی سيستانی سلطان محمود را

 شان زشھرخـويشـتن دارم خـبر   وز پی خويــ من قياس ازسيستان دارم که آن شھـرمنـست             

     در ستــم بــودنـد از بـــی داد ھــر بــيداد گـراز آنجا بــرگـرفت     " خسرو ايران" تا خلـف را    

 :گويا شاھنشاه ايران گفته  است"سـرشـھرياران  ايران زمين " یدر مصرع فرخی  سيستانی سلطان محمود را

                                            
  تھران١٣۵٢، ترجمۀ ابوالقاسم پاينده ، چاپ ٢٠١۵، ص ۵  تاريخ طبری ، ج- ١٤

 ٢۵-٢٤ تاريخ سيستان،ص- ١٥

 ٢٦ تاريخ سيستان،ص- ١٦

 ٣٩ اکادميسين جاويد، اوستا، ص - ١٧



  
 

 

  ٦تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ،  ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د: يادښت

        که نامی به وی گشت زاولستانخــداوند مــا شاه کشورستان         

  ســرشـھــرياران  ايران زمين                 کـه ايران بـاو گشت تازه جوان

 :     ناصرخسرو گويد

 ُبه ملـک تـرک چرا غره ايد ياد کنيد        جـaل دولـــت محمـود زابـلــستان را

 که کعبه است امروزاھل ايمان راچنان پـرير، قـــبلـه احـرار زابلــستان بود         

  :عنصری وفرخی شاھان غزنوی را خدايگان خراسان و خسرو مشرق خوانده وستايش کرده اند

    بيا زخسرو مشرق عيان ببين تو ھنر آيا شنيده ھنرھای خسروان به خبر    

  و ذوالجaل عز وجaلکه وقف کرد برا      آفتاب کمال   خدايگـان خــراسان و  :    يا                  

١٨  رھــين ملـت و ملت بدو گرفت کمال يمين دولت ودولت بدو نموده ھنر    
  

  

در نزد فردوسی و فرخی سيستانی و ديگر شعرای " ايران"به نظر ميرسد که ھمه جا،ھدف  از کار برد کلمه 
به آن ز  شاھان غزنه داشته و دربار غزنه ، منظور سرزمين ھای زير سلطۀ سaطين غزنوی بوده است که متابعت ا

پس بيجا نيست که سلسله ھای غزنوی، غوری، آل کرت، تيموری، ھوتکی و . باج وخراج  می پرداخته انددولت 
در بسی موارد خود را پادشاھان ايران خوانده اند که از لحاظ  اطaق جغرافيائی بيشتر با حدود اربعۀ ... درانی وغيره 

  .ميaدی  بنام فارس شناخته ميشد١٩٣٥ نه با جغرافيای سياسی ايران امروزه  که تا قبل از تطبيق ميکند) افغانستان(

  نتيجه

 داکتر . آنچه مسلم است اينست که حدود وثغور خراسان پيوسته دستخوش رخدادھای سياسی منطقه بوده است
 و است نبوده ملی دولت قلمرو اي و جغرافيا خراسان ھمه، اين با«:دريک مقالۀ ممتع نوشته ميکند که نيز اسپنتا
 دستی به دستی از که است بوده ای اسطوره گاه و  خيز ادب ھای سرزمين خراسان ديگر، سخن به باشد؛ توانسته نمی
 آن در پادشاه و امير خليفه، رعايای که سرزمينی. است بوده شاھان و اميران مفتوحه و خداداد ملک. است گشته می

 است نبوده شده شناخته و ثابت مرزھای دارای ھرگز سرزمين اين. اند بوده تصميم و اراده حق فاقد و کردند می زندگی
١٩». است يافته می کاھش و افزايش فاتحان و سaطين ھای شکست يا و ھا پيشرويی نتيجه در ھمواره آن، پھنای و

  

زنويان درسرزمين ھای ھنگامی که حکومت ھای محلی نيمه مستقل ومستقل طاھريان وصفاريان وسامانيان وغ
aفت شرقی عباسيان روی کار آمدند، مثaًوقتی مرکز فرماندھی طاھريان ازمرو به  نيشاپورانتقال يافت،طبعا حدود : ًخ

وثغور خراسان شامل تمام سرزمين ھايی ميشد که ازاين حکومت اطاعت داشتند وماليات خود را به عمال طاھريان می 
ھمچنان زمانی که صفاريان سيستان بقدرت رسيدند، سيستان بيش از .يان اطاعت نميکرداما کابل از طاھر. پرداختند

 تا درياآنچه درعھدحکومت اسaمی بود وسعت يافت وشکل يک امپراتوری را بخودگرفت که مرزھايش از آمو
.  ميکشيدکابلستان ولغمان در شرق تاگرگان ومازندران ميرسيد وخوزستان وبلوچستان وسند ودرغرب تا فارس و

 .ًدراين دوره طبعا خراسان بخشی از امپراتوری صفاری را تشکيل ميداد که مالياتش را به خزينۀ زرنگ انتقال ميکرد
قلمرو نفوذشاھان حکمرانی آل سامان قرار گرفت ونوبت حکومت به سامانيان رسيد، بخارا بحيث مرکزکه وھنگامی 

 نوبت به سaطين غزنوی رسيد، غزنه  که وغزنه ميرسيد، ولی ھنگامیسامانی ازبخارا تا نيشاپورواز آنجا تا سيستان
رودگنگا  حدود امپراتوری غزنوی از قنوج و رونق خاصی برخوردار گرديد و به حيث پايتخت غزنويان ازشکوه و

، تا کرمان وبلوچستان وسيستان وسعت داشت) تھران(درھند تا غربی ترين نقطۀ خراسان  درکرانه ھای خزز واز ری
زابلستان وکابلستان مورد مدح وستايش شعرای بزرگی چون  وسلطان محمودغزنوی به حيث شاھنشاه ايران و

  . فردوسی وعنصری وفرخی سيستانی وغيره  قرارميکرفت

  شــھنـشاه ايــران و زابلــستان            ز قـــنـوج تــا مــرز کابلـستان

                                            
 ٧٦داکترجاويد، اوستا، ص - ١٨

 ١٣٩٣ سرطان ٣١ شنبه  صبح، سه٨» دولت شھروندان گفتمان ضد نژادگرايی تباری -ملت«  داکتر رنگين دادفر سپنتا  مقالۀ - ١٩



  
 

 

  ٦تر ٦  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ،  ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د: يادښت

 . بوده استغزنوی سلطنت  قلمرو با برابرجغرافيائی اش   وسعتعصراحمدشاه درانی از لحاظ افغانستان 

ھرگاه منسوبان شھرھای بلخ وتخارستان تا ھرات به واما تذکر اين نکته نيز دراينجا 5زم پنداشته ميشود که،
 خراسان بوده اند، خود را خراسانی بخوانند، البته توجيهمنسوب به يکی از چھار ربع  اين دليل که در ازمنۀ گذشته 

خود را خراسانی بنامد، نه تنھا که با تاريخ ھمخوانی پروانی وکوھدامنی پذيرخواھد بود، ولی اگر يک کابلی و يا يک 
ستين بد  سرآپينۀمثل اينست که خود را پنجابی يا سندی ويا کشميری بنامد،آيا اينگونه نامگذاری ھا مثل ندارد بلکه 

 يا پنجاب زيرا که اين مناطق ھيچگاھی شامل جغرافيای سياسی خراسان ً جلوه نميکند؟ طبعا که بد جلوه ميکند،نما
بوده اند واگر کسی از فرزندان  اين قديم   و کابلستانزابلستانسيستان و  نبوده اند، بلکه داخل جغرافيای وسند وکشمير

کابل،زابل، (د شده ھای يابنام ھمين سرزمينزيبنده ترخواھد بود تا حوزه ھای تمدنی  کارنامه ای آفريده باشد، 
ًمثa اگر افسانۀ . مسما کنند، نه بنام خراسان يا پنجاب وکشميروسند وغيره ويا بھتراست بنام  افغانستان) سيستان

نام ميگذاشت شايد مورد اعتراض  »عياری از پروان «يا » عياری از کابل«حبيب هللا کلکانی را ،استاد خليلی بنام 
ًد، ولی با گذاشتن يک عنوان دور از واقعيت ھای زندگی حبيب هللا،احتما5 خواسته ذھن کسی از لحاظ نام واقع نميگردي

جوانان نا آگاه را نسبت به شاه امان هللا غازی،آنکه دروازه ھای معارف را بروی دختران وپسران افغان بازنمود وبا 
 اد جھان اعاده نمود، مسموم کند؟  گرفتن استقaل کشور از انگليسھا، وقار وحيثيت افغانستان را درصف  ملل آز

  پايان

 


