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 در آستانۀ آسيای ، در چھار راه شرقموقف و موقعيت افغانستان
مرکزی، روی راه معروف ابريشم، در منتھای شرقی آسيای غربی و در 

 در رھرو و ، در ميان ھند و ايران و توران،ی شرقیانتھای غربی آسيا
در آستانۀ دروازه ھای نيم قارۀ ھند، روی معبر مھاجرت ھا و کاروان ھا، 

آنرا در مسير  در سايه بام دنيا طوری  و-ميان اباسين و جيحون و ھامون
 واقعات و گزارشات مھم شرقی ی ازتاريخ قرار داده که مرکز ثقل بسيار

ائی و اروپائی و جھانی را در چوکات کوچک حدود و و غربی و آسي
 بطور مستقيم يا غير مستقيم ميتوان سراغ ،وی از انحاحثغور آن به ن

  .کرد
  

 تا 1310از [» تاريخ افغانستان«يادم می آيد موقعيکه در نگارش جلد اول 
 بيکی از مأخذ خارجی که اسمش را حاD فراموش ،مصروف بودم ]1325

چنين اظھار نظر کرده بود که اگر آن  نويسنده کهخوردم ، بر)1(کرده ام
ميسر ميبود و امکان ميداشت که قدم بقدم پيش آمدھا و گزارش ھای 

 ديده ميشد که تاريخ اين کشور کوچک از ،تاريخی افغانستان ثبت ميشد
 ھر قدر نظريهاين . تاريخ تمام روی زمين طوDنی تر و پرماجراتر است

د که  حقيقت را در عالم خيال تجسم ميکن يک ولیاشدپايه اغراق داشته ب
ن سر پيش آمدھای تاريخی و فھرست واقعات خورد و بزرگی که در ي

 و بسيار طوDنی و بسيار پرھنگامه بوده زمين گذشته بسيار دامنه دار
  .است

  

بھه ئی نيست که موقعيت جغرافيائی و موقف کشور ھا در بسط و ش
ثير کلی داشته و دارد بطور مثال از نقاط دوديت واقعات تاريخی تاحم

م، بيابان ھا و دشت ھا اعظصحرای قطبی،  ر جھان مانند مناطقوبسيار د
حتی کشورھای آبادی را ميتوان نام برد که بعلت انزوا در حاشيه و 

 دور افتاده اند و در ح از مسير تاريخaطگزارش ھا قرار گرفته و به اص
 و واقعه نجاھا کاری به وقوع نه پيوستهطول صدھا و ھزاران سال در آ

آيا . ئی پيش نشده و مانند پارچه زمين اضافی دخلی در تاريخ نداشته اند
ميدانيد که بطور مثال تنھا موقعيت افغانستان در مجاورت ھند و سر راه 



فتوحات ھند چه باب ھا و فصل ھای بزرگ و طوDنی و پرھنگامه در 
ض با موقعيت خود در ح؟ افغانستان م!استآورده تاريخ افغانستان پديد 

آستانه آسيای مرکزی، ھمان جائی که بحيث يک فورمول رياضی از قديم 
ترين روزگاران امواج مختلف تيپ ھای نژادی بشری از حاشيۀ شمالی آن 
از شرق به غرب گذشته اند چه چھره ھائی را ديده و چه کتله ھائی را 

  مشاھده کرده است؟

  

اعظم آسيا که بيشتر مدنيت ھا را ديده، مراتب ًصا بردر جھان، مخصو
 در ھر کنگرۀ مستشرقان .بشری بنام پارۀ اقوامی مسجل شده استتھذيبی 
  پروگرامی بنام مدنيت چين، مدنيت ھند و مدنيت ايران خواھيد،که برويد

افغانستان باز از نظر موقعيت جغرافيائی و موقعيت تاريخی در ميان . ديد
 تھذيب چينی، ھندی و ايرانی قرار گرفته و در مبدأ اين سه اين سه قطب

مدنيت و در تحول اوضاع اين سه تھذيب و در ارتباط آنھا به يکديگر 
اين سه مدنيت ھر کدام به ذات خود . سھمی دارد برازنده و ممتاز

مختصاتی و مميزاتی دارد، ھر کدام به ذات خود درجۀ خصوصی دارد 
نيت وزنه مخصوصی شمرده ميشود ولی تماس که در جھان فرھنگ و مد

اين سه مدنيت در افغانستان و تحولی که در اثر نفوذ متقابله آنھا در 
يکديگر در سرزمين وسطی در طی قرن ھای متوالی بميان آمده به 
فرھنگ و مراتب تھذيبی افغانستان رنگی داده است بسيار جذاب که 

  .خواه استمطالعه آن بينھايت مفيد و دلچسپ و خاطر 

  

از ين قبيل مثال ھا از تمثيل موقف و موقعيت تاريخی و جغرافيائی 
. افغانستان زياد است که اھميت آنرا در سير تاريخ روشن ميسازد

سومری، عيaمی، کلدانی، بابلی، آثوری، مصری، يونانی، عرب، چين، 
ھند، ايران، ترکی، تورانی، برھمنی؛ زوراستری؛ بودائی، آئين مسيحت، 
نستوری، مانی، بودائی، اسaم و ده ھا مدرسه و مکتب ھنری پيکر سازی 
و ھيکل تراشی و نقاشی در دوره ھای مختلف بصورت مشخص و 
جداگانه و در حال ترکيب و تحليل شواھد و آثار فکری و عملی ئی در اين 

ۀ آن متخصصان بزرگ و عسرزمين پديد آورده است که تحقيق و مطال
  . بکار دارددقت بسيار طوDنی

  

 پاله«ه تا امروز از دورۀ اولی  ھزار سال50افغانستان در جريان تاريخ 
که شکاريان نيمه برھنه در غارھای ) دوره قديم حجر(» اولی تيک

 تحوDت بزرگ گوناگونی را 20ھندوکش زندگانی داشتند تا وسط قرن 
شھود ديده که در ھمه ئی آن نقش موقعيت جغرافيائی کشور در دل آسيا م

 55(» منديگک«تا تپۀ ) نزديک ايبک(» قره کمر«از غار . است
باشندگان قديم دوره ھای قديم و جديد حجر از ) کيلومتری شمال قندھار

 ھزار سال قبل راھی را در تراش سنگ و صيقل کردن افزار 5 تا 50
طی کرده اند تا اينکه بحيث کوچی و مالدار در حوزه ھای ارغنداب و 

از روز اول استقرار اولين دسته مردمان .  ر گرديده اندھيرمند مستق



 یيکی باD] مختلف[ طبقه مردمان ديگر 15مالدار در طی سه ھزار سال 
مسکن ديگری آبادی کرده رفتند و با ايشان زندگانی از چپر نشينی دوره 

. تا قصرھای مجلل و با عظمت در تمام دوره ھا طی شد) برونز(مفرغ 
 را از پخثه تا خشت خام طی کرد و ظروف سفالين از آبادی مراتب خود

مس و . انواع بسيار بسيط و کلفت تا به انواع نفيس منقوش و ملون رسيد
مفرغ اختراع شد و قدم ھای اول در راه شناسائی آھن گذاشته شد و در 
فنون جنگی از فلخمان و سرتيرھای سنگی گرفته تا سرتيرھای سه پھلوی 

ه ھای ول سه ھزار سال اوDد افغانستان در حوزدر ط. دمفرغی ساختن
و فراه رود رودخانه بزرگ آمو دريا و ھيرمند و ارغنداب و ھريرود 

  .ون مختلف زندگانی ساده و بسيط طی کرده استمراتب متذکره را در شئ

  

 در وادی ھای خرم و گوشه ]يعنی بعد از ايجاد خط[در طلوع دورۀ تاريخی 
ه ھا، دھکده ھائی وجود داشت و زراعت ھای پر آب سواحل رودخان
اگر به داستان ھا و اسطوره ھا وقعی داده . بميزان زياد توسعه يافته بود

شود، در جلگه ھای شمال ھندوکش، در حوزۀ آمو و در حوزۀ سفلی 
 جايگاه خويش را به  ھاھيرمند، در اطراف ھامون رؤسای دھکده

ه ھای آنھا از خaل روزگاران پادشاھان نيرومندی دادند که اسمأ و کارنام
  .گذشته ھنوز ھم بگوش ميرسد

  

باری چون شيوع دورۀ تاريخی با رسم الخط و کتيبه مربوط است و از 
با سلطنت ھخامنشی ھا و بسط فتوحات ايشان در ين . م. ق6حوالی قرن 

ھخامنشی ھا . تاريخی مواجه ميشويمثبت شده سرزمين به اولين واقعات 
 نمايندگان  پيکرھای ھيئت بودند که در آريانا مستولیقريب مدت دو قرن

زبان . باج پردازی آن در ديوارھای قصر پرسه پوليس به مشاھده ميرسد
آرامی با شيوه دفترداری از ين وقت ھا در خاک آريانا انتشار يافت و در 

  .رسم الخط و شيوه ھای مختلف الفبا ھای ديگر تاثير نمود

  

واقعات بزرگی است که » اسکندر«و » وشداري«و » سيروس«فتوحات 
گوشه ھای مختلف فaت آريان . م. ق6 و 5در آن اول در طی  قرن ھای 

بھم ارتباط اداری و فرھنگی پيدا کرد و بعد با فتوحات سردار مقدونی 
  .شرق و غرب بار اول با ھم آشنا شدند

  

آمدن اسکندر در شرق و تشکيل سلطنت دو صد ساله، سلطنت يونانو 
اختری، در آريانا در جريان تاريخی اين سرزمين نقش عميق دارد زيرا ب

 اسکندريه ھای مختلف در عرض و طول اين کشور بنا شد و عده زيادی
يونانی در ين شھرھا و قلعه ھا رحل اقامت افگندند و در نتيجۀ آميزش 
زيست باھمی تحوDتی در سويه زندگانی و در سويه فکری و سبک آبادی 

رھنگ و ھنرھای زيبا پديدار شد، به نحوی که ميتوان گفت و روش ف
افغانستان آن وقت در دل شرق کانون فرھنگی و مدنی جديدی شد که تاثير 
فتوحات و کشورداری دفاتر فرھنگی و مدنی و ھنری آن در خاک ھای 



در کنار زبان آرامی و رسم الخط . مجاور تا نقاط دور دستی مشھود است
در حاليکه زبانھای محلی .  الخط يونانی ھم معمول شدآرامی زبان و رسم

علی العموم رسم الخط و الفبائی نداشتند، زبان ھای آرامی و يونانی با 
  . خود مورد استعمال پيدا کردندیرسم الخط ھا

  

فتوحات اسکندر در شرق و تماس او با ھند مفکوره ھای تازه ئی از نظر 
مھمترين آن عکس العمل  يد کرد کهزندگانی اجتماعی و اداری در ھند تول

 در ماورای ، آرياناِدر مقابل فتوحات اسکندر بود و بار اول در شرق
) موريا ھا( اول سلطنتی ھندی  سaله، رود سند، در قلب ھندوستانیشرق
 پخش و منتشر شد و  آنھا در آريانابودائی با پيشرویآئين . ان آمدبمي

خی صحنه تماس افکار و معتقدات خاکھای آريانا در اثر اتفاقات تاري
بعد از اينکه فلسفه بودائی بر روح ھنر دوستی يونانی . يونانی و ھندی شد

ھم تماس طوDنی پيدا کرد، مدرسه ھنری پيکر سازی مخصوصی تشکل 
ياد » مدرسه يونانو بودائی«نمود که دانشمندان قرن بيستم آنرا به صفت 

ن مملکت را مھمترين کانون مذھبی فعاليت ھنرمندان بودائی اي. کرده اند
ھزاران معابد . بودا و مھمترين مرکز ھيکل تراشی و پيکر سازی ساخت

و ھزاران استوپه مجلل و با شکوه در نقاط مختلف اعمار شد و اين روش 
در طول بيش از ھزار سال کامل تا وقتی دوام کرد که مبلغان دين مقدس 

  .اسaمی از افق غربی کشور پديدار شدند

  

روزی در اينجا . در افغانستان اديان نقش بزرگ بازی کرده اند
آرياھا با مجموعه ارباب . آئين وحدت پرستی را اعaم داشت» زراتشترا«

توليد مفکورۀ پرستش . انواع قوای طبيعت و مظاھر آنرا پرستش ميکردند
در ميان اقوام آريائی در سرزمين آريانا صورت گرفته ) ج(خدای واحد 

  . که معرف تحول فکری بزرگی استاست 

  

پادشاه » آشوکا«با مبلغان اعزامی . م.آئين بودائی در نيمه دوم قرن دوم ق
در سيلون و آريانا يکجا پراگنده شد و در حاليکه برای ھزار » موريا«

سال در نيمه غربی مملکت آئين زردشتی جريان داشت، در نيم شرقی آن 
کنيشکای « اوج گرفت و حتی در عصر آئين بودائی کم کم توسعه يافت و

راه بزرگ «يکی از پادشاھان مقتدر اين سرزمين طريقه نوينی بنام » اول
مبلغان بودائی . تحوDتی در راه و رسم قديم آن ديانت توليد کرد» نجات

نه آسيا نقش مھمی بازی کردند و از حآريانا در انتشار اين آئين در ص
 تا نقاطی در ماورای شرقی صحرای ترکستان شرقی يا سنکيانگ گرفته

گوبی راه ھای دور و درازی را پيمودند و آئين نو و فلسفه و افکار جديد 
و مکاتب ھنر متعلقه آنرا چه در پيکر سازی و چه در نقاشی ديواری با 

  .خود تا قلب چين بردند

  

ی ھای خورد يفتلی باری دودمانھای بزرگ کوشانی ھای بزرگ، کوشان
 برھمن شاھی ھا، رتبيل ھا وغيره يکی بعد ديگر دوره ھا،ھا و کيداری 



ھای مختلف را پيمودند و شھرھای آبادانی در نقاط مختلف آباد کردند تا 
 ھجرت  آوای مبلغان جديدی در غرب کشور بلند شد 23اينکه مقارن سال 

و صدای هللا اکبر از کناره ھای ھامون سيستان کم کم به طرف واديھا و 
  . ای افغانستان مرکزی پيش آمدکوه پايه ھ

  

باز تحول بزرگی صورت گرفت، جنگ ھائی که بيشتتر آنرا تصادم افکار 
واشی حعده ئی در . و عقيده ميتوان ناميد از جلگه ھا تا کوه ھا شروع شد

سرحدی کشور مسلمان شدند و با نيروی ايمان و قدرت ھموطنی بقيۀ 
رف ساختند و باز افغانستان يا وطنداران خود را به دين فرخندۀ اسaم مش

اينبار خراسان مھد دين و آئين جديدی شد و باز نقش تاريخی خود را در 
پخش افکار مذھبی بعھده گرفت و با لشکر کشی ھای غزنويان، غوريان 
و عده ئی از علما و روحانيون و دانشمندان افکار نوين فرھنگ اسaمی 

در آستانه آسيای » دژ اسaم«ان افغانست. را در نيم قاره ھند پخش کردند
مرکزی کانون فرھنگ اسaمی شد و مدنيت و ثقافت و سبک معماری که 

ياد ميشود بيشتر به » ھند و اسaم«در اروپا و در نظر مغربيان بنام 
ًياد شده ميتواند چنانچه عمa ھم در بسيار موارد » ستانھند و افغان«صفت 

  .به ھمين صفت ياد ميشود

  

 ما با جھان عربی بنابر مواخات اسaمی رابطه نزديکی مدتی کشور
داشت و زبان عربی معمول بود و بحيث زبان دين و دفتر در ادبيات تاثير 

دار شد و ولی در عھد صفاری عکس العمل در مقابل عرب پدي. داشت
. طلسم رجحانی را که عرب ميخواست بر عجم قايم کند در ھم شکست
بواقع دين فرخندۀ اسaمی برابری و برادری ميخواست نه رجحان و تفرق 
يکی بر ديگر لذا در عھد صفاری و سامانی افغانستان يا خراسان خويش 
را کم کم از زير بار سلطه عربيت بيرون کرد و به زبان و فرھنگ و 

اولين نظم و اولين نثر در زبان . ظام اجتماعی زندگانی خود متوجه شدن
  .دری در ين سرزمين بميان آمد

  

باری تا سه چھار قرن ديگر بعد از رسيدن اولين پيک حامل پيام دين 
در کوه پايه ھای مرکزی و در اسaم در سرحدات غربی کشور ھنوز 

فتاب پرستی و ھندوئی حواشی شرقی و جنوبی آئين بودائی و برھمنی و آ
پا برجا بود تا کم کم در عھد غزنويان دين اسaم در بيشتر نقاط به استثنای 

  .برخی از دره ھای جنوب شرقی ھندوکش پراگنده و منتشر شد

  

مرکزيت توانائی به )  مسيحی11 و 10( ھجری 5 و 4غزنويان در قرن 
ن، دانشمندان، ھنرمندا. فرھنگ و سياست و ادبيات در اين سرزمين دادند

علما و شعرا از اقصای نقاط دور دست به کشور غزنوی و به مرکز آن 
سلطنت رو آوردند و با ورود اين دسته ھنرمند و عالم و دانشمند علم و 

ديری نگذشته بود که . ادب و معماری و نقاشی يک مرکز نويی پيدا کرد
تانی در مسير کھس» فيروزکوه«شھر ديگری بنام » غزنه«در مقابل 



. ھريرود احداث شد، نشو ونما کرد، بزرگ شد و رقيب غزنه گرديد
سلطان ھای غور و غزنه تا وقتی در مجاورت ھم به کشور داری مشغول 
. بودند تا تصادم شخصی موجبات انھدام قدرت سلطنتی آنھا را فراھم کرد

غزنه خورد شد و فيروز کوه اشتھار پيدا کرد و با وسيع شدن دايره قدرت 
وريان دست يافتن برتصرفات غزنويان در ھند پای سپاھيان ملوک جبال غ

حرکت موج دگری از علما، دانشمندان و اين به دھلی و آگره رسيد و با 
معماران فيروز کوه و تولک و باميان راه و رسم سلوک و زندگانی افغانی 

  .در ديار ھند انتشار يافت

  

 قرن 6لف حياتی در طی تمدن اسaمی افغانستان در زمينه ھای مخت
از سطح عالی که علی سينا و بيرونی اتبی پيموده و دانشمندانی چون بومر

ولی به ناگاه تندبادی از آسيای پرورد دين و فرھنگ نمايندگی ميتوانستند 
از طفلی بر دوش اسپ کaن شده و جز که  مردمانی ،مرکزی برخاست

 صحرای گوبی به قاش زين خانه نمی شناختند مانند گردبادی مخوف
گردش و وزش درآمده از کوه ھا و بيابانھای شمال شرقی به کشور ما 

فتنه مغل که در تاريخ بشريت معرف خرابکاری بربری . سرازير شدند
افغانستان در مسير تاريخ خود شدت اين حمله را .  فرارسيد،چنگيزی است

دت حمله  ش،بودچون قدرت مقابله بيشتر . بيشتر از ھمه جا احساس کرد
ھجری آباد قرن  شش  و در نتيجه شھرھائی که در طی گرديدترھم شديد
دروازه و  در .، ويران شد و تاراج گرديد سوخت، کوبيده شد،شده بود

 مانند شھر ضحاک و غلغله بکلی بسته شد و ھابرخی از قلعه ھا و شھر
کنه در بسيار جاھای ديگر مانند تالقان و بلخ و ھرات بيشتر از دو ثلث س

  .شھر ھaک و فرار بيابان ھا شدند و از گرسنگی جان سپردند

  

اين تندباد عظيم بکلی فرو ننشسته بود که تند باد ديگری برخاست و 
اينبار تيمور بود که زد، کشت، ويران کرد و . صحنه آسيا جوDنگاه آن شد

از کاشغر تا مصر و از ھندوستان تا روسيه جنوبی امپراطوری عطيمی 
 قلب و حصۀ وسطی آن ھمين کشورکرد که اگر باز نيکو بنگريم تشکيل 
باری مانند . در ھمين جا تير خورد و در ھمين جا لنگ شدتيمور . ما بود

ھر تند بادی اين تندباد نامaيم ھم گذشت ولی ترس و دھشت طوفان 
چنگيزی و تيموری مدتی چون کابوس مرگ بر ارواح اجتماعی قابض 

روش فکری مردم را مدت ھا عوض کرد و با اينکه بود طوريکه مسير و 
احفاد تيمور دورۀ نرم تر و مaيم تری بميان آوردند و خراسان و 
ماورالنھر با شھرھائی مانند ھرات و سمرقند دوباره معمور و آباد شد 
ولی علم و ادب با تمام تشويق برخی از شھزادگان و شاھان تيموری 

تنھا نجوم و ھنرھای زيبا و معماری . وضع ابتکاری خود را از دست داد
و نقاشی و تذھيب و خطاطی ترقی بی سابقه نمود و ھرات کانون نوينی 

قايل شده » ھرات«شد که مذاق اروپائی از آن مظاھر بديع مکتبی بنام 
است که اسمش با نمونه ھای کارش ھمه جا در ديار مغرب بلند آوازه 

  .است



  

ن بدست چنگيز و تيمور ويران ميشود جای حيرت نيست که اگر افغانستا
از ويرانی، آبادی، و . باز بدست اوDدۀ آنھا شکل مرکزيتی بخود ميگيرد

کشور گشايانی که از بدو . از خرابکاری، روح ذوق سليم تراوش ميکند
طلوع تاريخ از شرق و غرب به اين سرزمين حمله آورده اند، ھمينکه 

ھميشه بدست احفاد اعمال آنھا موج و شدت اولی حمله سپری شده است، 
مراکز اداری و جھانبانی در کوھپايه ھای افغانستان احداث گرديده، قدرت 

مخلوط شده و به رنگ  مذھبی و فرھنگی خود اين سرزمين با افکار نو
باری با تيموريان روابط ما در بازرگانی و . نوينی تبارز کرده است

ار ختای يا سرزمين چين تجارت در يکطرف ديگر انکشاف کرد و آن دي
  .است

  

دورۀ تيموری به عروج خود رسيده بود که يکی ديگر از کورگانيان 
به بھترين نھجی خلق الذات وی را نشان » ببر«فرغانه ئی که نام وی 

ازبکان شيبانی، . ميدھد، خودسرانه از ديار خود برآمد و بديار ما آمد
ختند و ستاره اقبال بابر گورگانيان بابری و تيموريان ھراتی بھم درآوي

 آواره و حادثه جوی فرغانه به مجردی که پايش به يتيم. روشن تر شد
پادشاه . داخل باDحصار کابل باز شد، بخت و اقبال بر روی او لبخند زد

، فاتح آگره و دھلی و شاھنشاه ھندوستان دی فرزندان متعدد ششد، دارا
  .شد

  

 با افق رنگارنگ خود بابر و احفاد کوه ھای افغانستان و درۀ تاريخی کابل
او را طوری در آغوش خود کشيد که آنرا ملجأ الطاف خود قبول کردند و 
يکبار ديگر قلعه ھا و شھرھای ھندوستان بدست دژ نشينان کابل مفتوح 

از پايتخت . تا اينکه آھسته آھسته ھند آنھا را به خود مجذوب ساخت. شد
ل زمين تفرجگاه و شکارگاه و تفريحگاه ه انتقال يافت و کابکابل به آگر

: آنھا شد و ديری نگذشت که خاک ھای افغانستان در ميان سه حريف
گورگانيان، صفويان و ازبکان مانند سه حريم عليحده منقسم شد و در ھر 

يکطرف کورگانيان با ازبکان و . سه حريم جنگ ھای دائمی رونما گرديد
يکسو مرکز جنگ ھا . ه نرم کردندجانب ديگر کورگانيان با صفويان پنج

لشکرکشی ھا در معبر . بلخ و جانب ديگر مرکز مخالفت ھا قندھار بود
ھای ھندوکش و در گردنه ھا و گذرگاه ھای ھيرمند و ارغنداب و ترنک 
روزھای ناخوشی بميان آورده بود و احساس ميشد که واقعات جديدی در 

  .آبستن است

  

عکس العمل در مقابل ظلم و . ستندھوتکی ھا عليه حکام صفوی برخا
. احجاف صفوی در قندھار منتھی به ويرانی و بربادی شھر اصفھان شد

 يک روحيه جديدی در وادی .آقايانی که حکومت ميکردند محکوم شدند
ترنک و ارغنداب پيدا شد که در تنميه روحيات ملی و در توسعه ھای 

ن تحت ادارۀ کورگانھا ھنوز کابل زمي. حدود و ميزان آن کمک زياد کرد



و شمال ھندوکش بيشتر در تحت اداره امرای ازبکی بود که نادر افشار از 
. برخاست و در ھند فتوحاتی کرد و برگشت و کشته شد. طوس برخاست

ايقۀ روحی که در افغانستان توليد شده بود، ابدالی ھای ھرات و قبايل سبه 
يجۀ آن منتھی به تشکيل ديگر در قندھار به جنبش ھائی درآمدند که نت

  .سلطنت افغانی سدوزائی گرديد

  

تشکيل سلطنت مستقل درانی سدوزائی در افغانستان طليعۀ يک دورۀ 
 اساس دولت مقتدری پی ريزی 18نوينی بود که در اواخر نيمۀ اول قرن 

ًشد که در اوضاع ضعيف و نسبتا پراگنده شرق آنوقت وزنه ئی بسيار 
  .سنگين شمرده ميشد

  

حاليکه دامنۀ نفوذ صفوی در غرب در زمان نھضت ھوتکی برچيده در 
شد، قدرت گورگانی و مراھته در قلب ھندوستان خورد شد و امرای 

افغانستان در عصر سدوزائی علی الخصوص . ازبک در شمال منقاد شدند
ا و روس ھدر سال ھای اخير آن دوره در ميان افکار استعماری انگليس 

اسيتی پيدا کرد که ھمگان در پی احراز دوستی آن سحھا و فرانسوی ھا 
اتزار، ناپلئون و نائب السلطنه ھای انگليسی ھند ھر کدام در پی . افتادند

افغانستان تا وقتی . پيدا کردن راھی در قلب افغان و افغانستان برآمدند
 کثرت شھزادگان سدوزائی و بی موقف خود  را حفظ کرد ولی متاسفانه

 سر تخت و تاج موجبات ضعف ايشان و نقاھت افغانستان را اتفاقی آنھا بر
کشوری که بحيث يک قدرت سنگين وزن . به تدريج فراھم کرده رفت

ميتوانست از ين ھمه سياست ھای رقابت کارانه اغيار استفاده کند، خود 
ً با ھمسايگان خارجی، مخصوصا در اثر رقابت ھای داخلی و سؤ تفاھم

قی کوچک شده رفت و قدم بقدم و بلست به بلست ليسھا در اياDت شرانگ
بی اتفاقی .  شده رفت شرقی سلطنت درانی سدوزائی قطعاز خاک ھای

شھزادگان سدوزائی و مخالفت سدوزائی و بارکزائی موجبات نقاھت مزيد 
افغانستان را فراھم کرد و سلطنت بزرگ سدوزائی به امارت ھای بسيار 

 و قندھار و ھرات وغيره مبدل و کوچک محلی شھری در کابل و غزنه
مواجه به حملۀ اول فرنگی گرديد که در نتيجۀ آن چھار سال قسمتی 
بزرگی از افغانستان از طرف قوای بريتانيا اشغال شد و باز امرای محلی 

صۀ شمال سربلند کردند ولی اين تجاوز و اين تسلط حاز نقاط مختلف در 
اين روح آنقدر نيرو .  دارددرس بيداری به مجاھدان و احرار افغانی

سلطنت بارکزائی . گرفت که موفق به اخراج اشغالگران بيگانه گرديد
 بر روی ًمدزائی بيشتر استقرار يافت و کم کم افق زندگانی نسبتا موثرحم

بار اول اسم مدرسه، جريده و . اين سرزمين سربسته و منزوی باز شد
نيده شد ولی ھنوز ھم پسته و قانون نامه ھای ملی و نظامی وغيره ش

جامعه تکان حسابی نخورد و يک نسل فقط يک نسل گذشته بود که باز 
تجاوز از طرف فرنگی ھا آغاز يافت و باز لشکرکشی ھای آنھا به کابل و 
قندھار روح حاکميت ملی را خفه کرد ولی مردم که از تجاوز اول درس 

قوای فرنگی . دھائی گرفته بودند زودتر در مقابل تجاوز دوم برخاستن



 آنھا در مقابل کمک ھای ،خاک افغانستان را تخليه کرد ولی به تعقيب اين
ناچيزی که آنھم بيشتر برای تامين منافع خود شان بود بر اعمال حکومت 

  .ًوقت مخصوصا در تعلقات با ديگران باقی ماند

  

. در افغانستان احتياج به يک تکان قوی تر ذھنی و فکری احساس ميشد
aل اعاده و احراز مجدد آزادی از دست اعaل و محاربه استقaن استق

رفته روزنۀ جديدی بر روی افغانستان باز کرد و اينک در طول و جريان 
.  سال اخير از ين روزنه به بيرون و جھان دور دست نگاه ميکنيم41

در طی مدارج  کشوری منزوی در کوه ھا، منزوی در سياست اجباری
د آرزوھای نوينی دارد که در راه احراز آن تaش اخير زندگانی خو

  .ميکند

  

افغانستان در سير تاريخ پرھنگامه و طوDنی چندين ھزار ساله مانند 
 به حيث کانون غليان جوش ھميشه در طپش و پرش بوده و» نبض آسيا«

 سردی و گرمی و ھنگامه ھای تاريخی را بسيار ديده و و خروش،
دی مجدد در آستانۀ آزمايشگاه نوينی قرار دارد باDخره بعد از احراز آزا

که چطور علوم و تخنيک و جنبه زندگانی مدنی جديد را در خود حل و 
بسته به بميزان کاميابی در ين آزمون بزرگ ملی و اجتماعی . مزج کند

که متاسفانه آن طور [.واقع بينی طبقه منور امروزی افغانستان است
 موقف حساس جغرافيائی خود در مسير  افغانستان با موقعيت و!]نشد

بزرگ تاريخ قرار داشته و دارد و جريان ھای بزرگ تاريخی را ديده و 
 شبکه ھای راه ھای ھوائی و .اين جريان ھا را محافظه کرده استواھد ش

چھار راه » قلب آسيا«ميدان ھای فضائی يک دفعه ديگر اين کشور را در 
 ھای نو افکار نوينی با خود می راه. کاروان ھای ھوائی خواھد ساخت

آرد و از تماس افکار و نظريات ما و ديگران جرقه ھائی توليد خواھد شد 
منتشره ./که چھره سنگaخ ھای عظيم افغانستان را روشن خواھد ساخت

  /1338سالنامه کابل 

   

  

  :تبصره ھا

د باشد که چندی قبل از طرف بنيا" يونانی ھا در آريانا"شايد اين اثر ) 1(
 . کھزاد به نشر رسيدیفرھنگ


