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 11از  1 تعداد صفحات:

 german.de-maqalat@afghan افغان جرمن آنالین شما را صمیمانه به همکاری دعوت می نماید. لطفاً  به آدرس ذیل با ما تماس بگیرید
 خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارید. خواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده میباشد،  یو انشائ یامالئلیت سئونوت: م 

                       2112/ 1/2                                                                   کاندید اکادمیسین سیستانی                                  

 تان ـــغانسـافافــغـان و  ذکر

 در منابع کهن تاریخی
 

  وطن ای نکونامــت افــغانـستان           هوایـت خـوش ومنظرت دلستان

 خـــاک درت روان بخش دلهــاست بوم وبرت           ســـرالـفــــت مــا و

 )قاری عبدهللا(

 

 :در منابع تاریخی قبل از اسالم

از میالد وهرودت یونانی پدرتاریخ در قرن پنجم قبل از سرودهای ویدی باقیمانده از هزار وپنجصد سال پیش 

میالد، گواه این حقیقت اند که دره ها و وادی ها وجلگه های رودخانه های کابل وسند وگومل وکورم وترنک وارغندا ب 

 وهیرمند، مسکن وماوای اصلی قبایل مختلف پشتون در قدیمترین ازمنۀ تاریخی اند.

 ازقدیمی ترین قبایل مهاجر به نظر میرسد که افغانهانظر بیندازیم، وطن خویش   قبل از اسالممنابع اگر به 

سپس درجنوب  یا بلخ و باختر)آمو( ابتدا به جیحونآریائی اند که پس از مهاجرت از مناطق علیای سیردریا وشمال 

وُکرم تا سند متوطن شده داب وهیرمند و وادی های رودخانه  گومل نهندوکش به وادی های رود کابل و وادی رود ارغ

 اند وقرنها وسده های متمادی دراین وادیها به شغل گله داری وزراعت مشغول بوده اند.

درنوشته های » اقتدارحسین صدیقی دانشمند هندی در مقالتی محققانه در مورد ریشه وسابقۀ کلمه افغان مینویسد: 

رخ ؤفعلی( یادشده است. هرودت م افغان«)اواغنا »فعلی( وپشتون «)پاکتوس»باستان ازافغانها به نام  یهندی ویونان

هندیانی که » ازجملۀ قبایل هندی به شمار آورده است. او مینویسد: نامیده و« پاکتوس»ق.م( آنها را ٦٨٤-٦2٤یونانی )

مال پکتیکای کنونی( هستند، درمقایسه با بقیه هندیان در ش«)پاکتویکا»درکنار شهر کاسپاتوروس)پیشاور( و کشور

«هاست. آنها درمیان هندیان جنگجوترین اند. شمال زندگی می کنند و روش زندگی آنها شبیه باختری با باد وهمسو
1
   

   

در کتیبۀ کعبۀ زرتشت   " درقرن سوم میالدی در دوره شاهپور دوم، وشاهپور سوم  ساسانیافغانکلمۀ "

در مورد قبایل افغانی بکار رفته است.  ذکر شده و« Apganاپگان  » و« Abganابگان »بصورت 
2

 

قبل از میالد1٦11، به شهادت سرودهای ویدی )که به  مرحوم کهزاددانشمند افغان 
3

متعلق اند(، از قبیلۀ بزرگ  

یکی ازقبایل خیلی مهم کتله آریائی باختری است که بعد از « بهاراته»یا « بهارت» یادآور میشود و مینویسد:  «بهاراته»

کابل( «)کوبها»وبرخی از راه های درۀ ارغنداب دن درجنوب هندوکش بعضی عشایرآن از راه وادی آم فرود

.«گومل(  به پنجاب انتشار یافتند «)گوماتی»)کرم( و« کرومو»و
٦
  

از جنگ میان  ده قبیله « مهاباراته»کهزاد براساس تحقیقات دانشمندان هندی ومنابع سانسکریت مخصوصاً 

 برد که برخی ازآنها  تاهنوز نام خود را حفظ کرده اند: نوب هندوکش نام میآریائی در مناطق ج

 ریشۀ نام این قبیله در نامهای الینگار والیشنگ باقی مانده است.( -)نورستانیهاAlinas  الینا ها -١

 )پکتویس، پختون ، پختانه(Pakthas  پکتها -٢

 )اهالی موجوده درۀ بوالن(Bhalanas  بهاالناها -٣

  Chivas شیواها  -٤

 Vishanins  ویشانن ها -۵

  Anus  انوها -٦

 Druhyus  دریوهوها -٧

                                            
 ۵1اقتدارحسین صدیقی مقایسه شود با پشتانه ، پوهاندتژی،ص مقالۀ ،22٤افغانستان، جنگ وسیاست، ص - 1
 ٢2،ص1تاریخ مختصر افغانستان، جحبیبی ،  -2

 ٨،ص1حبیبی ، تاریخ مختصر افغانستان، ج - 3
 استکهلم 2112، چاپ ٨2،1۵٨، صص 1احمدعلی  کهزاد ،تاریخ افغانستان ، ج  - ٦



  

 

 

 11از  1 تعداد صفحات:
 german.de-maqalat@afghan آدرس ذیل با ما تماس بگیریدافغان جرمن آنالین شما را صمیمانه به همکاری دعوت می نماید. لطفاً  به 

 خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارید. خواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده میباشد،  یو انشائ یامالئلیت سئونوت: م 

 Turvasa   تورواشاها -٨

  Yadus  یادوها -٩

 )ساکنین اندوس علیا وباشندگان حواشی گندهارا( Purus   پوروها -١١

، یکی از قبایل معروف « بهارت»مانند قبیله معروف « پکتها»متذکر میشود که   پکتهامرحوم کهزاد در مورد 

قبل  2111تا  1٠11باختری است که پیش از عصر مهاجرت درجامعه آریائی در باختر میزیست. در حوالی « ویدی»

دو حصه شده، شاخه ئی با قبایل وعشایر دیگر  پکتهااز میالد که آغاز مهاجرت آریاها از باختر محسوب میشود، قبیله 

اسم برده شده اند، به جنوب هندوکش  «ده قبیله»)یعنی قبایل پنجگانه( واتحادیه  جاناپنکه که معروفترین آنها در جزء 

مسکن »فرود آمده و باالخره در دامنۀ کهسار ومناطق دشوار گذار جنوب شرقی آریانا مسکن گرفتند وآنجا را بنام 

گر در باختر به زندگی ادامه داده (معروف ساختند. حصه ایکه مهاجرت نکردند، مانند بسا قبایل دیپختونها) =  «پکتها

و در همانجا ماندند.
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به جنوب هندوکش  بخدی)بلخ( میگوید: آن شاخۀ قبیلۀ پکتها که از پکتهاو در بارۀ میرود اینهم جلوتر  کهزاد از

مستقر ومقیم شدند. سرودهای ریگوید درجنگ  غر سپینفرود آمدند، در عصر ویدی در دره ها و دامنه های دوطرف 

« توروایانا»ده قبیله و جا های دیگر از ایشان نام می برد و در جلد دوم سرودهای ریگوید ازشاهان پکتها از جمله از

Turvayana=( و )پیروزی او درجنگ با مخالفین اسم برده شده است. توروهنی پشتو= شمشیرزن
 ٤

  

نام و نشان این قبیله باستانی کشور در مرور زمانه همیشه زنده ونمایان بوده ومؤرخین بزرگ هرکدام آزآنها اسم 

واز  «پکتویس»یا  «پکتیس»یا « پکتی»ق.م(از قوم ٦٨٤-٦2۵قرنها قبل ازمیالد ) ،ت پدر مؤرخینوبرده اند. هرود

جغرافیا نگار مصری یک قرن قبل از  بطلیموسست. کرده ا از هردو ذکر« پکتیا»یا « پکتیکا» محل سکونت آنها

قرار میدهد. هرودوت   پاروپامیزادبطرف جنوب «  پکتین» خاک آنها را میالد از آنها به صورت ضمنی یاد کرده  و

میگوید: لباس واسلحۀ آنها از پوست وتیر وکمان آنها بشکل ونمونه محلی خودشان بود.رئیس ایشان  پکتیس هادر مورد 

نام داشت. « Artynteنتارتی»
 ٢

  

گندهاریها،اپاریتی ها، زندگانی داشتند: « پکتیکا»چهار قبیله معروف در ،روایت هرودوت مؤرخ یونانی بنابر

 ستاگیدیها، و دادیکیها. 

بنابر پژوهش های مرحوم کهزاد،  باشندگان گندهارا،درسر زمینی که از کابل تا  :Gandhari گندهاریها  -١

درۀ سند رااحتوا میکرد، زندگی میکردند. گندهاریها بارها ازحوزه شرقی رود کابل به نقاط دیگرمهاجرت کرده اند. از 

مهاجرت کردند. گندهاریها در )رودارغنداب( یعنی در وادی قندهار  «هرااواتی»یا «سراسواتی»آنجمله به حوزۀ رود 

از « Foفـو»کاسۀ آب  اثر ورود کوشانیها به حصص جنوبی آریانا، آخرین مهاجرت خود به حوزۀ ارغنداب، در

را با خود از اندوس علیا )پشاور( به وادی ارغنداب بردند. بودایادگارهای مهم 
٨

تاچندی وشاید همین کاسه ای باشد که   

ند و بصورت دیگ بزرگی از ختو مردم درآن پول خیرات ونذور خود را می اندا بوددرخرقۀ شریف قندهار موجود  قبل

سنگ سیاه است که گنجایش یک گاو را دارد و در سطح بیرونی دیگ خطوط عربی حک شده است تا به آن صبغۀ 

برآنست که:  تواند بود، مگرمرحوم کهزاد«  گندهارا»تقدس داده باشند.  ظاهراً نام قندهار شکل متحول ومعرب کلمۀ 

پادشاه دودمان مستقل پهلوا)نیمه اول قرن اول میالدی( به میان آمده است، زیرا  «گندوفار»از نام «قندهار»اسم موجودۀ 

یا چیزی شبیه آن ساخته  بود.« گندوفار»ارعنداب به نام  ۀمشارالیه به اسم خود شهری در حوز
 ٠

  

« هرودوت»بقول مرحوم کهزاد، یکی از کهن ترین اقوام کشورما است که  : Satagydda ستاگیدیها -٢

ومیگوید که  وبطلیموس هردو از آن نام برده اند. هرودوت آنها رابا گندهاریها مربوط وجزء یک والیت میشمارد

کوه های پاروپامیزس وحوزه ایشان در « آندره برتلو»قرار نظر  )قندهار(هم تماس داشتند.اراکوزی با اهالی  ستاگیدیها

را « ختک»نام « ستک»" در کلمۀ بیلو« "علیای هیرمند ونقطه ایکه حاال غزنی درآن آباد است، بود وباش داشتند.

سراغ میدهد. بهرحال معلوم میشود که ستاگیدیها مردمان مالدار بودند و لباس شان شباهت به گندهاری ها داشت. حصه 

راست استعمال میکردند و بند آن را به  شانه چپ  کوتاه و اکثراً برهنه میگذاشتند. شمشیر باالی بدن و رانهای خود را

 خویش وصل میکردند.

درکتاب نژادهای « بیلو»می زیستند. سپینغرقومی بوده که در دامنه های جنوبی  :Aparitaeاپاریتیها  -٣

میدهد واین عالقه ایست که قسمت جنوبی وشرقی  قرار پکتیاافغانستان، ایشان را به استناد تذکار هرودت درعالقۀ 

 ها «اپریدی»ها را عبارت از همین« اپاریتی»تا سواحل رودسند در برمیگیرد. بیلو درکتاب فوق الذکر خود افغانستان را

                                            
5
 ٠1-٨٠کهزاد، همان، ص  - 

 11، حبیبی، تاریخ مختصر افغانستان، ص ٠٢-٠٤کهزاد،همان ص  - ٤
 ٠1کهزاد ،همان، ص  - ٢
 ٠٢، ص 1کهزاد ، ج - ٨
 ٠٨، ص 1کهزاد ، ج - ٠



  

 

 

 11از  3 تعداد صفحات:
 german.de-maqalat@afghan آدرس ذیل با ما تماس بگیریدافغان جرمن آنالین شما را صمیمانه به همکاری دعوت می نماید. لطفاً  به 

 خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارید. خواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده میباشد،  یو انشائ یامالئلیت سئونوت: م 

امروز یکی ازقبایل بزرگ ومعروف پشتون است که در دوطرف دره خیبر زنگی دارند.« افریدیها»میداند و
 11

  

ازاین معلوم میشود که یکی از  در پکتیکا قرار میدهد و محل اقامت ایشان را ،هرودت:  Dadiceaدادیکیها - ٤

پیوستگی داشتند. کهزاد این دادیک ها را عبارت از تاجیکها  با گندهاری ها تماس و شعب پکتیها) پختونها( بودند و

میداند.
 11

ورنومیالی که در مورد نژادهای افغانستان  تحقیقات وسیعی انمحمد افغان کاندیدای اکادمیسین دیگردانشمند   

واقع درجنوب قندهار و شرق  کاکرستاندر میان « دادیک»هنوز هم یک قبیله از پشتونها بنام به این نظراست کهدارد، 

ز در منطقۀ نشان تاریخی خود امرو این قبیله به همان نام وکه  زندگی دارند. آقای نومیالی متذکر شد کویته بلوچستان

 ند.میکنزندگی  وپشین پاکستان کاکرستان

کارو، و مولف مطالعات الف وپوهاند دکتور حبیب هللا تـژی دانشمند افغان میگوید: هنری بیلو، لوونتال، ا

را معادل الفاظ پشتونخوا « پختویس»و« پکتیکا»زبانشناسی هند جورج گیریرسن در عبارات فوق الذکر هرودت کلمات 

ریگویدا، کتاب کهن آریانا قابل مقایسه « پکتاس»تلقی میکند. همچنان جورج گریرسن کلمه پشتون را با کلمه وپشتون 

میداند.« اپریدی»هرودت را مردم « اپاروتی»دانسته وکلمۀ 
 12

  

در قرن ششم میالدی ازسوی یک منجم هندی بنام  افغانانبنابر تحقیقات گریگوریان، نخستین اشاره در مورد 

به «     Avaganaاواگانا  »بصورت « Brhat-Samhitaسمهیتا-برهات»دراثرش « VarahaMihiraامهیرا وراه»

به احتمال قوی همین افغانها گمان شده  آن دسته مردمی اطالق شده که در نواحی شرقی افغانستان کنونی زندگی داشتند و

ذکرمیکند که  "اپوکین"ازمردمی بنام ،HusanTsangمیتوانند. و در قرن هفتم میالدی زایر چینی، هیوسان تسانگ 

منظورش افغانها است. نامبرده محل سکونت شان را در اطراف کوه های سلیمان نشان میدهد ومیگوید: "آنها  

 درستکار و ایمان و و پر خشونت استند، اطوار وکردار آنان ناهنجاراست،ولی بسیار با بطورطبیعی مردمان سخت سر

یار بلند همت تراند."بس از همسایگان خود
 13

  

زدهمین که سی هرودت می بیند« پکت»را درکلمه «  پتان»ریشهً اصطالح   Bellewبـیلیومینویسد: گرگوریان 

 داند و" نمیپکترا از کلمه " پتانمگر مارگنسترن برمبنای علم زبان شناسی ریشهً  ،بخش امپراتوری داریوش بود

میداند. پشتانهرا مشتق از کلمه  "پتانبرطبق دانش  زبان شناسی کلمه "
1٦
  

 " نام نسبتاً جدید است. درباره توجیه این کلمه روایات متعددی موجود است.پتاند که "ویگداکتر حسن کاکر، می

سرزمین  هند متوطن ساخته شدند.  پتنۀ والیت بیهارکوچانیده شدند در معمورۀ  بقول فرشته وقتی افغانها از جبال غور

" خواندند. زبان شناسان منجمله مورگن سترن، برطبق استدالل زبان شناسی پتانبه اسم مکان جدید شان " هندیها آنها را

این تعبیر فاللوجیکی این کلمه به سببی ضعیف است که این نام قبل از  کلمه پتان را مشتق از کلمه پشتانه میداند، مگر

این ظاهراً اول به آن افغانهایی داده شد که در قسمت شرق  نمی خورد و قرن دوازدهم میالدی در منابع تاریخی به نظر

بعد ها نویسندگان  به قسمتی از افغانهای جبال سلیمان هم اطالق گردید. پسانها دریای سند در هند متوطن بودند و

 شان می مجاورت امپراطوری هند داخل و انگلیسی کوشیدند این نام را صرف به آن پشتون های اطالق کنند که در

زیستند."
 15

  

پرسی سایکس شاید نخستین نویسنده یی باشد که از قول شون چونگ)هیوان عالوه میکند که: داکتر حسن کاکر

طبعاً مردمان  سرسخت  وخوفناک اند.درسلوک درشت اند ولی » )افغانها(ها قل قول کرده مینویسد که : اپوکینتسانگ( ن

کاکر،عالوه میکند که ،یک تعداد نویسندگان دیگرنظریات مشابه  « ند.ایمان برهمسایگان برتری دار در موضوع عقیده و

[ یافتم  -اسناد بودائی جهان وغرب -ولی من نه نام اپوکین  ونه نوشته فوق را در کتاب ]شون چونگ اظهار نموده اند،

گفتار شون درلندن نشر شده است.  1٨٨٨ ( آنرا ترجمه کرده است و درSamuel Bealکه پروفسور ساموئیل بیل)

یا نبودند.عالوه برآنچه شون چونگ در باره مردمان  اپوکینها بودند و چونگ درباره مردمان بامیان میباشد. آنها شاید

:... اطوار  بلکه ]نوشته آن درباره مردم بامیان[ چنین است بامیان نوشته است آن نیست که سایکس نقل نموده است ،

شان عموماً از پشم وپوست بوده ... ادبیات ،مقرراتی، رسوم وپول مروج شان مردم آنجا سخت ودرشت است. پوشاک 

قواره خیلی  درتجارت عیناً همان است که درکشورتخار معمول است... لسان شان کمی متفاوت است ولی بلحاظ شکل و

ذکور است ترجمه ننموده، باهم شباهت دارند.کاکر، می افزاید که پروفیسور بیل آن قسمت کتاب را که نام اپوکین در آن م

( به انگلیسی Stanilas Julienس جولین)گ دیده میشود که از طرف ستا نیالولی این قسمت در آن متن کامل شون چون

ترجمه شده است وموصوف برای این مقصد بیست سال را برای فراگرفتن لسانهای چینی وسانسکریت صرف نموده 

 ندرکننگهم را بنام "جغرافیه قدیمی هندوستان" تشکیل میدهد. ، اساس کتاب الکزاپسانها همین متن است.

                                            
 111، ص 1کهزاد ، ج - 11
11

 111، ص 1کهزاد ، ج - 
 ۵1تژی، پشتانه،ص حبیب هللا پوهاند  - 12
 (1٨،)نیز دیده شود،رساله  قبل الذکرحسن کاکر، ص 21، ص211۵افغان رساله، جنوری  - 13
 21، ص211۵افغان رساله، جنوری  - 1٦
 15م ،ص1٠٨٨افغان، افغانستان وتشکیل دولت درهندوستان، فارس وافغانستان، طبع آفسیت ،جریده وفا،داکترحسن کاکر،  - 15



  

 

 

 11از  4 تعداد صفحات:
 german.de-maqalat@afghan آدرس ذیل با ما تماس بگیریدافغان جرمن آنالین شما را صمیمانه به همکاری دعوت می نماید. لطفاً  به 

 خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارید. خواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده میباشد،  یو انشائ یامالئلیت سئونوت: م 

آن را بین  کننگهم مینویسد:"شون چونگ صرف یک مرتبه درهمین یک فقره مختصر اپوکین را ذکر میکند و

)بنو( وغزنی  بسوی شمال غرب اولی وجنوب شرقی دومی قرارمیدهد. به اینصورت "اپوکین" درنظر Falanaفالنه 

الً نام یک منطقه بوده که کننگهم درضمن بحث مفصل آن را با افغانستان وساکنان آن یعنی افغانها یکی شون چونگ اص

بوده است." افغان «اپوکین» کلمهم که مقصد شون چونگ از ذکر می افزاید که "من تقریباً مطمئن میداند و
 1٤

  

 

 : افغان وافغانستان در منابع عهداسالمی
اسالمی، درعهد سالطین غزنوی مورخینی چون : ابونصرالعتبی مؤرخ دربار سلطان محمود غزنوی ،  ۀدر دور

و ابوسعیدعبدالحی بن ضحاک گردیزی مورخ عهد مسعودغزنوی،در زین االخبار،ابوالفضل بیهقی مؤرخ دربار سلطان 

مود و مسعود درکتاب تحقیق مال مسعودغزنوی درتاریخ بیهقی، ابوریحان بیرونی ، منجم وریاضی دان عصرسلطان مح

الهند، وبعدترفخرمدبر مبارکشاه، منشی دربارغوری در کتاب آداب الحرب والشجاعه ومنهاج السراج مورخ دربار 

غوری درطبقات ناصری، سیف بن محمدهروی درتاریخنامه هرات وابن بطوطه سیاح مراکشی در کتاب "رحله" 

تون که در مرزهای هند وارتفاعات کوه های سلیمان وسپین غر، ازغورتا پیشاور وبابُردر بابُرنامه ،هریکی از قبایل پش

و از پکتیا و پکتیکا تا زابل و قندهار ومرزهای سیستان سکونت داشته اند، و درلشکرهای سالطین غزنوی وغوری 

 وتیموری وبابری برای فتح هندوستان نقش مهمی ایفاکرده اند، یادآوری نموده اند.

ن دانشمندان معاصر افغان چون پوهاند عبدالحی حبیبی، پوهاند عبدالشکور رشاد، پوهاند حبیب هللا افزون برای

تژی، پوهاندمجاوراحمدزیار،استاد احمدعلی کهزاد ومیرغالم محمدغبار،ظفرکاکاخیل، قاضی عطاهللا خان ودیگر تاریخ 

ودی وخلجی وسوری  وغوری بشمول سالطین دانان، هریکی درآثار خویش، گواهی میدهند که سلسله های افغانان  ل

 بابُری هند، از افغانستان به هندرفته و هرکدام برای مدتی در هند به قدرت رسیده وصاحب دولت های مستقلی شده اند.

پوهاند حبیبی معتقد است که همزمان با قدرت یابی سبکتگین در غزنه وبخش عمده افغانستان بدست او،درملتان 

( صاحب قدرت هق ٦11تا  3٢1 معروف افغان)لودیان( تحت رهبری یا سرکردگی شیخ حمیدلودی)ازیکی از قبایل 

وحاکمیتی بودند.
1٢

فخر مدبر مبارکشاه، یکی از منشیان سالطین غوری،گفته میشود « اداب الحرب والشجاعه»در کتاب 

وبرخی مقامات مهمی را دردربار  که افغانها حتی قبل از لشکرکشی سلطان محمود بر هند، درپنجاب ساکن شده بودند

 راجه جیپال کسب کرده بودند. فخرمدبر یادآوری میکند که عشیرۀ افغانان]لودی[ در دربار جیپال به عنوان شحنه

 )کوتوال( خدمت میکردند. 

 «تورمان» و« سورمان » "فخرمدبر"میگوید:عده ای ازافغانها صنعتگر بودند. شمشیرهای آنها به نام آنطورکه

که برخی افغانهای تاجر]اسپ[  میالدی نشان میدهد 1٦دردهلی خریداران زیادی داشت. شواهد موجود دراسناد قرن 

 دردیوان قضای دهلی نفوذ زیادی داشتند، زیرا تجارتی که توسط انها انجام میشد، نه تنها برای خزانه شاهی منبع درآمد 

خراسان وآسیای میانه تامین میکرد.به اسپان جنگی  محسوب میگردید، بلکه نیاز هند را
1٨

 

سبکتگین وفرزندش سلطان محمود غزنوی ازافغانها دربخش نظامی به  ،که رخ دربار غزنه  میگویدؤمعتبی 

حیث سربازجنگی استفاده میکردند و درلشکرکشیهای سالطین غزنوی، سپاهیان افغان  جای خاصی داشتند.
1٠
 

آن پس افغانها توجه خود را بسوی هند بخاطر  ن قاره فرصتی بود تا ازلشکرکشی های سلطان محمود به هند وغارت آ

فروش آن برای مقامات  و شمشیر یا بخاطر تجارت اسپ و کسب غنایم از طریق شرکت درجنگ های مسلمان سازی و

 هندی بیشتر معطوف کنند.

نهاج فخرمدبر، وم« تشجاعآداب الحرب وال»لف ؤمیالدی، چون م13قایع نویسان قرن براساس نوشته های و     

قابل مالحظه ای از  : سلطان معزالدین سام در لشکرکشی خود علیه هند، تعداد لف طبقات ناصریؤالسراج جوزجانی ،م

برطبق فرمانهای الغ خانی )بعدها ملقب به بُلبن(، مدافعان » سربازان افغان را شامل ساخته بود. جوزجانی میگوید:

باریک دست یافتند وسرها طلبیدند واسیرها  مرتفع بر راه های پر پیچ وخم ودره های تنگ وراستین بربلند ترین مناطق 

گرفتند وبا پول ومال انباشته شدند به خصوص قبایل افغان که هریک از آنها گویی به اندازۀ فیل با موهای آویخته در 

پیاده بود. این سربازان به حدی  سواره و 3111دررکاب الغ خانی، بالغ بر بود. تعداد آنها درخدمت و دوطرف شانه ها

«هندی را به چنگ می آورد. چه درجنگل یکصد شجاع ودلیر بودند که یکی ازآنها چه درکوه و
21 

                                            
 31 -2٠داکترحسن کاکر، افغان، افغانستان وتشکیل دولت درهندوستان، فارس وافغانستان، صص - 1٤
1٢

 ١٣١-12٠حبیبی،تاریخ مختصر افغانستان،ص  - 
، جنگ اسپ وفیل در سلطان 31٦ش،  ص13٤٦ر به فخر مدبر،آداب الحرب والشجاعه،تهرانمحمدبن منصور بن سعید مبارکشاه مشهو - 1٨

 22۵، ص13٢2) به حواله افغانستان، جنگ وسیاست ، چاپ ایران1٠٢1، چاپ کراچی، 1٠نشین دهلی، ص
 23٦به حواله افغانستان، جنگ وسیاست ، ص - 1٠
 ببعد31۵، ص 13٦2، طبع کابلهمان اثر به حوالۀ منهاج سراج جوزجانی، طبقات ناصری - 21



  

 

 

 11از  5 تعداد صفحات:
 german.de-maqalat@afghan آدرس ذیل با ما تماس بگیریدافغان جرمن آنالین شما را صمیمانه به همکاری دعوت می نماید. لطفاً  به 

 خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارید. خواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده میباشد،  یو انشائ یامالئلیت سئونوت: م 

حدودالعالم،رشته کوه های سلیمان رابه مثابهً پرنفوس ترین سکونتگاه قبایل افغانان میشمارد.عبارت مؤلف گمنام 

چون از اینجا بروی تا به حسینیان راه اندر  دهی است برکوه با نعمت واندرو افغانان اند و سول» حدود العالم چنین است:

بینهار،جائیست پادشاه او مسلمانی » بینهار" از افغانان نام برده میگوید: باز در بیان شهری بنام " و« میان دوکوه است.

«مردم بت پرستند.  دیگر بیش از سی کس، و هندوان، از و افغاناناز  زن بسیار دارد از مسلمانان و نماید و
21
  

درمنابع اسالمی ذکر افغانان را برای اولین بار درکتاب فارسی"حدودالعام" »گریگوریان یادآوری میکند که 

ق( واقعه نگارعربی میتوان مالحظه کرد. ٤31 -۵۵۵م( از مولف نامعلوم، و نیز در الکامل ابن اثیر)٠٨3هق=3٢2)

لطان محمود، در اثرخویش )تاریخ یمینی( که درقرن یازدهم )پنجم هجری( نوشته شده، عتبی منشی دربار س

یادآورمیشود که در لشکر سلطان محمودغزنوی، افغانان سپاه خاص خود را داشتند. البیرونی )ابوریحان( منجم دربار 

یادآور میکند که درسرحدات هایی  سلطان محمود وسلطان مسعوددر کتاب "تحقیق ماللهند"خود ازقبایل مختلف افغان

شمال غربی هند سکونت داشتند.
 22

 

درملحقات  شاهنامه فردوسی در داستان نبرد رستم با کک کهزاد
23

هردو را چنین « اوغان»و«  افغان»لفظ نیز، 

 می بینیم:

 روهـگ نیشیداستان را زپ نیا  مر       ژوه   ـگفت دهــقان دانــش پـ نیچن

  مـــاهــب دهیود سرکشـکوه  ب یکی        زابـل بسه روزه راه کینـزد که

  نـدوان  راه بودـه یر دشت زدگ        خرگاه بـودت ـاو دش یسو کیب

  وچـلوُکــرد و ب ـنیوالچ افغان ز        کـوچ اریــدرآن دشت بس نشسته

 ـبـوه بودکه آن حصن از مـردم ان       آن کــــوه بـــود یقلعـه باال یکی

  ا پا داشتکـــه در   رزم با اژده       داشت یبد کنش جا یکیدر بـدژ

  ذارـگ نیـهمه ناوک انــداز و ژوب       زارـ، سپاهـش هافغان ز نـژادش

 ـبرب کاریو به پـ رـیو شـبحمله چ       ستـبر کــرید و بـه پــباال بلــن به

 ادیـرزم بــودش ب یبس یـتیبه گـ        کـــک ُکــهـزاد ینــام بــود ورا

  بد نژاد! یکه ا ید خروشکه آمـ        زادـود با کهـگــو ب گفت و نیدر

   به ننگ اوغــاند همه نام ــکه آم       درنگ نسانیبد یدیدردژ گز چه

میالدی به عنوان  13۳1جوزجانی مورخ دربارغوریان درطبقات ناصری متذکر میشود که افغانان درحدود 

غبیگ بر هند اشتراک داشتند. درآثاراوایل قرن چهاردهم مثل "تاریخنامه هرات" که لُ عساکر اجیر درلشکرکشی های اُ 

از غرب تا سیستان، واز شمال تا غور و  هجری[ نوشته شده گفته میشود که: افغانستان ٤1٨توسط سیفی هروی ]در

زمینداور و زابلستان، ازجنوب تا مکران)بلوچستان( ودرشرق تا رودخانه سند هندوستان گسترده است. بدین ترتیب 

.یته مرکز آن را تشکیل میداده استناحیه مستونگ کو
 2٦

   

ازمحاربات افغانان با شاهان آل هجری( در بسی از صفحات خود ٢31حمدهللا مستوفی درتاریخ گزیده)تالیف در

هجری ذکر کرده است وهمچنان عبدالرزاق بن اسحاق سمرقندی در مطلع السعدین ومجمع ۳۵1مظفر در حدود سال 

البحرین خود افغانستان را جزئی از قلمرو تیموری دانسته که بعد از سیستان ذکر شده است.
 25

  

میالدی خان بزرگ، اوکتای 123۳هق =۳3۶سیفی هروی در ارتباط به احیاء مجدد هرات مینویسد که: درسنه 

هجری= ۳1٨در قا آن، فرمود تاهرات را احیاء کنند و عده ئی از اسیران را که بعد از نخستین بار تسخیرهرات 

ن ویرانه های شهر تقریباً نه روستائی بود و نه رکوچانده بودند باز گردانند، دیدند که در پیرامومیالدی از آن شه1221

و بدین سبب نخستین ساکنان هرات ناچار خود بجای گاو، گاو « جویها انباشته شده است.»حیوان کاری برای زراعت و 

کوتک »گرام( در پنجاه ٢11کیلوو3آهن و خیش میکشیدند. قرار براین شده بود که هر مرد ساکن هرات سه من گندم )

ارد و از برکه و حوض آبش دهد.بک« خاک
 2٤

هنگام زرع از وضیع و شریف دو ــ »و به امر قستای شحنۀ جدید مغول   

دو جوغ) یوغ( میکشیدند و دیگری معیاد راست میداشت و بدین نوع زمین را شدیار میکردند و تخم میپاشیدند و پنبه 

مرد تناور را که در سرعت سیران بر طیران طیور میکاشتند و چون ارتفاع انتفاع گرفتند و پنبه برداشتند، بیست 

                                            
 ٠٤ص ٠٠بحوالۀ پوهاند حبیبی،مجلۀ آئینۀ افغانستان،شماره  - 21
22

 21، ص211۵افغان رساله، جنوری  - 
 55٨،ص 13٢٦شاهنامه فرودسی، چاپ انتشارات امیرکبیر، سپهر،تهران  - 23
 2٦٦ -231سیفی هروی، تاریخنامۀ هرات، ص  - 2٦
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 11از  6 تعداد صفحات:
 german.de-maqalat@afghan آدرس ذیل با ما تماس بگیریدافغان جرمن آنالین شما را صمیمانه به همکاری دعوت می نماید. لطفاً  به 

 خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارید. خواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده میباشد،  یو انشائ یامالئلیت سئونوت: م 

فرستادند تا از آنجا دراز دنبال)گاو( و ادوات دهقنت « افغانستان»مبادرت گرفتندی، هر یک با پشتواره بیست من پنبه به 

«آوردند.
 2٢

  

این روایت به وضوح موقعیت افغانستان را در جنوب هرات نشان میدهد و اگر این افراد توانائی انتقال بیست  

میرسد. پس معلوم  ودرنهایت تا دالآرام فراه شهر کیلومتر داشته بوده باشند، این فاصله تا211تا  151من پنبه را تا 

سکون در فراه و هلمند تا قندهار را میگفته اند، ولی از مطالب میشود که درعهد سیفی، افغانستان و افغان به قبایل م

دیگر تاریخنامۀ سیفی بر می آید که قلمرو افغانستان آن روزگار درجنوب شرق تا کوه های سلیمان و رود اتک میرسیده 

است.
 2٨

  

از پیش ازاین همه روایتها دراین نکته موافقند که در روزگاری در» مونت استوارت الفنستون مینویسد که: 

ظاهراً آنان در روزگار پیشین درکوه های سلیمان نیز ماوا گزیده بودند. کوه  افغانان درکوه های غور می زیسته اند و

اساس روایت تاریخ فرشته آنان درسدۀ نهم درکوه های  های سلیمان تمام کوه های جنوبی افغانستان را در بر میگیرد. بر

د. ظاهراً افغانان بخش مهمی از سپاه محمود و دیگر شاهان غزنوی را تشکیل می داده شرقی جایگزین بوده ان -شمال 

شاید شاهانی داشته اند که نسب شان به ضحاک]= سهاک=  اند، اما کوه نشینان غورآزادی خویش را حفظ کرده بودند. و

کرده است. معلوم است  را تائیدصاحب تاریخ فرشته هم آن ساک پشتون[ میرسیده است. این شجره را میرخواند آورده و

ان تاریخی داشته اند وظاهراً غور، فیروزکوه وبامی ۀغانان سوری حتی تا قرن دهم پیشینکه شاهزادگان غوری از قبیله اف

 .  از شهرهای بزرگ آنان بوده است

واسیر  بودند که بدست سلطان محمودمغلوب در روزگار محمود غزنوی مردم غور تابع شهزاده ای بنام محمد

شد. دودمان همین خانواده تا اواسط سدۀ دوازدهم میالدی ناگواریهای بسیاری را از غزنویان متحمل شدند، تا سرانجام 

با خاک یکسان کردند و  آن پای تخت زیبا را آتش زدند و دست به اسلحه بردند و شاه غزنی را از تخت بزیر کشیدند و

 لطنت کابل، هندوستان، بلخ، بدخشان وبخش بزرگی از خراسان را به زیربا گسترش دادن قلمرو خویش، سرزمینهای س

ر، مدت سه قرن دود مانهای مختلفی از افغانان برهندوستان حکومت فرمان خویش آوردند. از آن روزگار تا هجوم بابُ 

دودمان سوری  کردند، اما بخش دیگر قلمروشاهان غور به دست خوارزمشاه افتاد وسپس توسط چنگیزخان فتح  شد. از

(  خانوادهای انگشت شماری در دامان مانده اند. افغانان در مدت حکومت دودمان چنگیز وتیمورلنگ 1٨1٦اکنون) در

«ودودمانش ظاهراً ازادی خویش را در کوه پایه ها حفظ کرده بودند.
 2٠

  

 دو نام افغان"در بارهء  درتاریخ افغانانستان، درمورد اصل ونسب  ملت افغان مینویسد: سید جمال الدین افغان 

عتبر تاریخی مثل نکته بسیار مهم و قابل یاد اوری است . یکی اینکه نام افغان نام بسیار قدیمی است که در منابع مهم و م

  شده.بخصوص در سفر نامه ابن بطوطه به کرات ذکر  ؛ تاریخ بیهقی ؛ تاریخ یمینی و حدود العالم آمده والکامل ابن اثیر

رچند بیشتر بر پشتونها اطالق شده است اما مختص انها نبوده است.  میری لویس کلیفورد در ه نام افغاننکته دوم اینکه 

کرده است که : " اوه گانه )=  رخین عرب نتیجه گیریؤیات مختلف مکتاب ) سرزمین ومردم افغانستان ( از روا

" در جای دیگر کلیفورد در  ارکار نجیب ( یا افغان در نزد اعراب هم بر پشتونها اطالق می شده است هم بر تاجیکهاسو

.نام افغان بر کلیۀ باشندگان کوپایه های هندوکش اطالق می شده استمجموع چنین جمع بندی کرده است که : 
31

 

. وی در سفرش به کابل می نامه ابن بطوطه است بت میکند سفردلیل مهمی که این نتیجه گیری کلیفورد را ثا

نویسد :سپس به کابل سفرکردیم در اینجا طایفه یی از عجم زندگی میکند که افغان نامیده می شوند. کابل از قدیم پایتخت 

طوطه، سفرنامه ابن ب )پادشاهان افغان بوده است در این شهر مزار عارف بزرگی بنام سید اسماعیل افغانی قرار دارد ...

درکتاب ابن بطوطه نکته مهم این است که او در هر حال کلیه با شندکان کابل و  (، سفر بکابل٦1٤متن عربی، ص 

. ازطرف دیگر دراثار ابوریحان بیرونی مثل التفهیم )دربیان اقلیم سوم ( و اطراف انرا افغانان خوانده است نواحی

کوه های افغانان  هندوکش از حد فاصل چین تا به زابل و بست به نامدرکتاب الصیدنه )دربیان گیاه زیتون( کوه های 

بر تاجیکها و سایر باشندگان  ]عالوه برپشتونها[ نام افغان. از اینرو نتیجه گیری کلیفورد مبنی بر اینکه خوانده شده است

"اند بسیار مهم و قابل توجه باشد.کوه پایه های هندوکش نیز اطالق می شده است میتو
 31

 

 

 نام داده ودرمقدمۀ آن مینویسد : « پتانز»محقق انگلیسی،در مورد پشتونها کتابی نوشته وآنرا « اوالف کارو»

تاریخ پشتونها را به مفهوم مدرن وعصری تا کنون نه خود آنها ونه کسی دیگر نوشته است. برای شناختن ...  »
  پشتون کاوش عمیق بکار است تا حقایق در موردایشان برمال شود.

                                            
2٢

 1٦٤همانجا، ص - 
 وغیره213، 1٨۳، 1۳٠همان، صص  - 2٨
 1٨۵الفنستون، افغانان، بیان سلطنت کابل، ترجمه فارسی از آصف فکرت، ص  - 2٠
 1٦1اسعدی،صسید جمال الدین افغان، تاریخ افغانستان،ترجمۀ مرتضی    - 31
 فصل دومترجمه و توشیح از مهندس داود عطایی قندهاری مقالۀ تاریخ افغانستان بقلم سید جمال الدین افغان  ،آزمون ملیسایت  - 31
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 11از  7 تعداد صفحات:
 german.de-maqalat@afghan آدرس ذیل با ما تماس بگیریدافغان جرمن آنالین شما را صمیمانه به همکاری دعوت می نماید. لطفاً  به 

 خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارید. خواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده میباشد،  یو انشائ یامالئلیت سئونوت: م 

ساختاراجتماعی  اینها کیها استند؟ ومبداء وریشه اینها کدام است؟ بطورمثال،فرق میان "پټان" و"افغان" چیست؟
سیاسی آنها درطول تاریخ چیست؟ آیا اینها توانستند دولت تشکیل بدهند؟ زبان اینها چیست؟ ادبیات اینها چگونه است؟  -

هاجمان خارجی ایستادگی کنند؟ اینها برحوادث واوضاع درگذشته اینها چگونه توانستند در طول تاریخ در مقابل م
چگونه تاثیر وتسلط داشتند و آینده را چگونه می بینند؟ از این قبیل سوالهای زیادی است که جواب میخواهند وتا کنون 

 به آنها جواب گفته نشده است....
را از افغانان غربی  مگر پیوند اصلی اینهاکتاب من، اساساً در باره افغانان شرقی ومناطق کوهستانی است. 

شیرشاه سوری امپراتورقرن شانزدهم وخوشحال ختک شاعر مبارز قرن هقدهم این مردم را  کسی جدا نکرده است.
 ساکنان" روه" نامیده اند.

اوالف کارو، پشتونها را از لحاظ لهجه های زبان به دوگروه عمده  تقسیم  وعالوه میکند که پشتونهای 
یعنی پشتونهای  -قی)لرپشتانه( به لهجه "پختو" سخن میزنند وقبایل جنوب غرب به لهجه "پشتو" سخن میگویند.شر

حرف"ش" را "شین" که البته در معنا ومقصود گویند گان  شرقی  حرف "ش" را "خ" تلفظ میکنند وپشتونهای غربی،
"خزه" ودر لهجه پشتونهای غربی  شرقی،بصورتبطورمثال"ښځه" در لهجه پشتونهای  هیچگونه تفاوتی دیده نمیشود.
 32که هردو به معنای "زن" است. بصورت "شزه" تلفظ میشود

سند در اتک  ۀکارو می افزاید که این خط فاصل تقریباً از شرق به استقامت  غرب امتداد می یابد و از رودخان 
 ۀباز ازجنوب رودخان ل را در برمیگیرد واز درۀ میرانزی تا درۀ ت از جنوب شروع میشود واز کوهات عبورمیکند و

این زبان  ثقیل صحبت میشود و کورم تا شاخ  آریوب وشترگردن میرسد.درشمال شرقی این خط به لهجه درشت و
وتوری است . پشتونهای  جنوب  اورکزی،شینوار،بنگش قبایل مسکون درپشاور، دیر،سوات، بونیر، باجور، افریدی،

نند. تمام درانیها وغلجی ها دراین لهجه شامل اند.مگر بازهم مردم جالل اباد،خوست، غرب، به لهجه نرم سخن میز
 33 «وزیرستان، بنو، دیره جات، وبرخی مناطق دیگر لهجۀ درشت غلجی دارند.

 

   روه:
عبارت « روه»روه، نام دیگر کشورما بوده است، چنانکه پوهاندداکتر جاوید از قول بدایوانی روایت میکندکه:

که در زبان 35نامیده اند« روه». الفنستون نیز گوید که در برخی کتابهای انگلیسی کشورافغان را 34انستان استازافغ
  36پنجابی بمعنای کوه است وبرخی افغانان از طریق کتابهای که در هند نگاشته شده باین نام آشنا شده اند.

( وهمچنین خالصۀ االنساب حافظ 121-121،ص1پوهاند جاوید عالوه میکند که درکتاب مخزن افغانی )ج
آمده است که:"حجاج بن یوسف ثقفی، روه را به افغانان داد وآنرا روهیله نام  11ق(ص 1114رحمت خان)تالیف در

 37کرد."
صاحب تاریخ داودی در ذکر احوال شیرشاه سوری بن حسن سوری نوشته  که:دراکبرشاهی ]تحفه اکبرشاهی 

وقتی که  سوراست. و فرید ونام پدرش حسن سور است وحسن سوراز طایفۀ افغانانیا تاریخ شیرشاهی[می آورد: نام ا
که مسکن افاغنه است افغانان بسیارطلب داشت.باز درهمان صفحه  والیت روهسلطان بهلول به سلطنت رسید از 

 31«درزمان سلطنت بهلول ابراهیم نام  جد او)فرید( از روه به هندوستان آمد...»میگوید:
پوهاند جاوید جای دیگری مینویسدکه: یکی از بزرگمردان روهیله نجیب الدوله خان روهیلی عمرخیل یوسفزی 
بود که پس از اطاعت وبیعت به احمدشاه درانی امیراالمرای هندگردید ودر بسا مغازی شرکت جست. وفاتش 

 ص  االنساب ونواب محبت خان میالدی اتفاق افتاده است.حافظ رحمت خان مؤلف خال 1771هجری مطابق  1116در
 31مولف ریاض المحبت، از نوابان دانشمند روهیله بوده اند.

اشرف خان هجری درتاریخ وفات پدرش خوشحال خان ختک مرثیه ای دارد ودر آن پدرخودرا امیر روه وشاه 
 ختک خطاب کرده است.

 رفت آن میر روه شاه ختک        که بخوبی امیرافغان بود
 همه چو تن بوده        اندرون او برتبۀ جان بودبلکه افغان 

 جای دیگری میگوید:

                                            
32
 یستانیوجود دارد.س نیز "ژ" تلفظ:"گ" والبته تفاوت میان زبانهای این هردو قبایل تنها"خ" و"ش"نیست بلکه تفاوتهای دیگری چون - 
 مقدمه1٤ -٦اوالف کارو،پتانز)پشانه(، ترجمه پشتو از جنرال شیرمحمدکریمی،صص - 33
 (115)بحوالۀ ، اوستا،ص35٢مالعبدالقادربدایوانی،منتخب التواریخ،ص- 3٦
-ثرونظم په ژبه دپشتو()حواشی اوستا)یوه مجموعه دگلون1٨٤1از آنجمله کتاب گلشن روه، اثرمعروف کپتان راورتی است.طبع  -35

 پوهاندجاوید(
 211، ص13٢٤الفنستون،افغانان،ترجمۀ فکرت ،چاپ مشهدایران،- 3٤
 12٠ -121، ص 1، مخزن افغان،ج٢٠حافظ رحمت خان، خالصۀ االنساب، ص - 3٢
 )اوستا(11٢عبدهللا داودی، تاریخ داودی،به تصحیح شیخ عبدالرشیدعلی گده،ص - 3٨
 11٤وید، اوستا،حواشی ص پوهندداکترجا- 3٠



  

 

 

 11از  8 تعداد صفحات:
 german.de-maqalat@afghan آدرس ذیل با ما تماس بگیریدافغان جرمن آنالین شما را صمیمانه به همکاری دعوت می نماید. لطفاً  به 

 خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارید. خواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده میباشد،  یو انشائ یامالئلیت سئونوت: م 

 ی مدت شو            سالم باد را رسوی منت یی تم دیځقاصدان له روهه نه را
 )مدتی شد که از راه قاصدی نیامد،ممنون بادصبایم که سالم]یاران[ آنجا رابمن میرساند.(

 کاظم شیدا، نواسه خوشحالخان ختک میگوید:
 ه ساده در روه افغانیمړی په ماچاری            زه شیداپه زړچه دهـند ادایی وکـــ

 جای دیگر گوید:
 وکی           حمـلی دبــازو د زرکو کــوکیڅه کی گرزی دغرونوړپه ز

 ه کـا د روه نسیمه              گــــیــرا منگولی زیـبا مشوکیـــڅووایــه 
، حمله بازان وفریادهای کبکان آن می افتم،ای نسیم روه،آن چنگالهای گیرا ونول های )ترجمه:بیاد قلل کوهسار روه

 زیبا چه حال دارند؟(
 تخلص میکرد:«کوهی»وزمانی « روهی»خوشحاخان ختک در شعر دری گاهی 

 چه شرابیست اینکه روهی را                بیکی جـــرعه بی خبرکردی
 ویا

 نیست آگــه ز درد دل یعقوبی تــو           روهیا یوسف عهداست نگارتو ولی 
 یا

 41کوهی اگــر زمانه فــرستد هزارغم        از غم چه غم چو رطل گرانرا بیافرید
 

پشتون، افغان، پتهان، روهیله، نام های مختلف وجداگانه  یک خالصه بقول محقق افغان جناب معصوم هوتک،
به پیمانۀ وسیع تری برای تمام اتباع افغانستان به عنوان هویت ملی قبول واحد اتنیکی اند که ازآن میان، کلمه افغان 

شده است وعالوه بر پشتونها، برتمام اقوام واتنیک هایی که در ساحه جغرافیائی وسیاسی افغانستان زندگی میکنند، 
 41«اطالق میشود.

 

 نباید ذهنیت جوانان را مسموم کرد:
و « افغانستان درپنج قرن اخیر»میر محمد صدیق فرهنگ در کتاب نظرافغان، یکی اثر وصاحب دو صاحب  

در ارتباط به کابرد نام افغانستان درمعاهدات رسمی نکاتی نوشته اندواشاراتی « اوستا»دیگری داکتر جاوید دررسالۀ 

لداول . فرهنگ درججز مسموم کردن ذهنیت جوانان نسبت به نام موجودۀ کشورهدف دیگری نداشته اندکه  کرده اند

معاهده  1٨11که در جنوری  تاریخ خود در ارتباط به نخستین معاهده انگلیس وایران علیه افغانستان متذکر میگردد

اتحاد انگلیس وایران علیه فرانسه و افغانستان امضا گردید و در مواد دوم وسوم وچهارم آن معاهده، کلمه افغانستان در 

برای باراول »وجه خواننده را به این نکته جلب میکند که، در معاهدۀ مذکور آمده است. فرهنگ ت« پادشاه»پهلوی کلمه 

«کلمه افغانستان به عنوان نام رسمی کشورکه در گذشته بنام های دیگریاد میشد بکار رفته است.
 ٦2

اما دکتورجاوید   

یا" سرزمین افغان" گفته شده براین پا فشاری دارد که در آن قرارداد کلمه افغانستان بکار نرفته، بلکه "خاک افغان" 

است.
 ٦3

مگر مرحوم غبار در ارتباط نخستین معاهده بین ایران وانگلیس میگوید که معاهده مذکور دارای پنج ماده بود    

 که در آن راجع به افغانستان چنین گفته شده بود:

یک سپاه"کوه پیکر"درافغانستان :هرگاه پادشاه افغانستان تصمیم حمله به هندوستان بگیرد،پادشاه ایران ماده دوم

 ویران نماید... ودر ماده سوم میگوید: درصورت تمایل افغانستان به صلح، تا این کشور را خراب و نمود سوق خواهد

خیال حمله برهندوستان را برای  ایران این شرط راجزء شرایط صلح خواهد ساخت  که پادشاه افغانستان )زمانشاه(

نماید.همیش از کلۀ خود بیرون 
 ٦٦

  

سوال اینست که نمایندگان ایران وانگلیس ، دراین معاهده مهم سیاسی، چرا بجای پادشاه  افغانستان، پادشاه 

هنوز ایالت خراسان جزء افغانستان بود. این تذکرنشان میدهد که نام افغانستان به عنوان  ننوشتند، زیرا خراسان نگفتند و

 مشهور شناخته شده بوده است. سایه یک نام قبول شده ویک کشور از مدتها قبل در میان دول هم

مدعی است که نام افغانستان بطور رسمی بعد از تجاوز نخستین انگلیس بر افغانستان ودرمعاهدۀ ، اما داکترجاوید

بین شاه شجاع ومکناتن نماینده گورجنرال هند درقندهار ذکرشده و گویا ازآن ببعد افغانستان نام  1٨3٠می ٢مورخ 

سمی کشورماشده و قبل ازآن این نام رسمیت نداشته است.ر
٦5

مانی ، ولی  داکتر جاوید ننوشته که نام "خراسان" درچه ز

 بین المللی نام رسمی سرزمین افغانستان بوده است؟ ۀو درکدام مقاوله  ومعاهدبعد از تاسیس افغانستان،

                                            
 11٠-11٨اوستا، صص - ٦1
٦1
 ٨3،ص 2111معصوم هوتک،شتنی قبیلی او روایتی شجری،چاپ - 
42

 11۱، ص1فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، ج - 
 11۶داکتر جاوید، اوستا، ص  - ٦3
 513، افغانستان درمسیرتاریخ،صغبار - ٦٦
 12٨داکتر جاوید، اوستا،ص  - ٦5



  

 

 

 11از  9 تعداد صفحات:
 german.de-maqalat@afghan آدرس ذیل با ما تماس بگیریدافغان جرمن آنالین شما را صمیمانه به همکاری دعوت می نماید. لطفاً  به 

 خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارید. خواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده میباشد،  یو انشائ یامالئلیت سئونوت: م 

نام افغانستان در  1٨3٨جون  2٤مورخه  در حالیکه در معاهدۀ سه جانبۀ انگلیس، رنجیت سنگ و شاه شجاع

آن معاهده ذکرشده، نه نام خراسان. ٢ماده 
٦٤

همچنان در التوماتومی که کرنیل ستوددارت نماینده دولت انگلیس در  

دولت بریتانیای عظمی دوام تسخیر هرات یا :»... ه فارس تسلیم کرده ، آمده است کهمیالدی به پادشا 1٨3٨سپتامبر

غانستان را توسط اعلیحضرت شما یک عمل خصومت آمیز به مقابل انگلستان میشمارد...هرقسمت دیگر اف
٦٢

» 

میخواهند بگویند که نام دو دقت شود، هر  فرهنگ وداکتر جاوید الذکر به دیدگاه ها و موضع گیریهای فوق اگر

ببعد  1٠شاهان افغانستان از آغاز قرن افغانستان، یک نام تازه است که فقط بعد از معاهدات انگلیسها با ایران و یا با 

 مسجل شده است.

و یا  1٨11به نظر من این یک استدالل نهایت ضعیف وعاری از منطق است که گفته شود نام افغانستان بعد از

بر این کشورگذاشته شده و قبل از آن بنام خراسان در مکاتبات رسمی و یا صحبت های گروهی یاد میشده است.  1٨3٠

ی نمیتواند پایۀ محکمی برای بکرسی نشاندن ادعای تعویض نام خراسان به افغانستان باشد. بلی ماهم میگوئیم چنین سخن

که درمقطعی از تاریخ، کشور ما جزئی از خراسان بوده است و مردم ماهم با این نام آشنائی داشته اند و خود را 

ویرانه های خراسان سربلند نمود و به عنوان کشوری مستقل خراسانی میگفته اند، و قرنها بعد از آنکه کشورما از میان 

افغانستان در این بخش از آسیا ابراز وجود کرد، مردم ما بازهم در پهلوی نام افغانستان، از آن بنام خراسان یاد آورشده 

ها فارسس ها و یا اما باید پذیرفت که نام افغانستان قبل از امضای قرارداد های فوق الذکر معروف بوده و انگلی ،اند

نمیتوانستند غیر از افغانستان نام دیگری را بر این خطه بکار ببرند و اصوالً هیچ نام دیگری نمیتوانست معرف 

 سرزمینی باشد که پادشاهان افغانستان برآن حکمروائی داشتند. 

لی معتبر نیست، پس باید اگر مقصود "افغانستان ستیزان" این باشد که نام افغانستان در خارج معاهدات بین المل

به عنوان نام رسمی سرزمین « خراسان»ایشان لطف کنند و نشان بدهند که در کدام معاهدۀ بین المللی نام  :گفت

افغانستان به کار رفته است؟ معلومدار که چنین سندی در میان نیست و تمام ادعاهای ایشان مبتنی بر تذکرات جغرافیا 

سیاحان وشاعران استوار است که آنهم با ساحۀ موجودۀ کشورما بطورکامل قابل تطبیق نگاران  و وقایع  نویسان و 

نیست، زیرا خراسان درطول تاریخ بعد از اسالم، دستخوش تحول وتغییر بوده گاهی ازماوراء النهر تا سیستان وغزنی 

وقتی محدود به مشهد را دربرمیگرفته است ، وزمانی منحصر به چهار شهر نیشاپور مرو وهرات وبلخ میشده و

 ونیشاپور شده است، که در هرحال با ساحۀ موجودۀ کشور ما قابل تطبیق نیست.

که انگلیس ها برای حفظ سرحدات هندوستان از ترس پیشروی روسها بسوی آبهای گرم، به  1٠تا آغاز قرن 

( و بعد با شاه 1٨1٠پنجاب)در ( وسپس با رنجیت سنگ زعیم1٨11امضای معاهدات دو جانبه سیاسی ابتدا با ایران )در

( مبادرت ورزیدند، در تمام این معاهدات از زمامداران سرزمین ما به عنوان پادشاه افغانستان 1٨1٠شجاع سدوزائی)در

نیز در هیچ زمانی وهیچ رویدادی، پیمانی وجود نداردکه زمامداران  1٠نام برده شده، نه پادشاه خراسان و پیش از قرن 

های همسایه به امضا رسانده باشند و درآن نام رسمی  کشورما " خراسان" ذکر شده باشد. کاربرد امیر کشورما با کشور

خراسان و پادشاه خراسان در کالم شعرا به معنی نام رسمی و ممهور افغانستان نیست، بلکه  صرف ذکری است در 

پس اگر تذکرات سیاحان و جغرافیه  ی باشد.متون ادبی کشورما و ارزش آن هرگز بیشتر از تذکرآن در متون تاریخی نم

نویسان و شاعران در مورد خراسان مدار اعتبار باشد، پس چرا تذکرات مورخان و جغرافیه نگاران در مورد نام 

افغانستان مدار اعتبار نباشد؟ سر پیچی از این منطق معلوم دار تالش برای ایجاد تشنج و تفرقۀ ملی وبالنتیجه  تجزیۀ 

 نه چیز دیگری. کشور است،

سال قبل نام افغانستان در تاریخنامۀ سیفی مورخ عهد ملوک کرت هرات، نه یک بار و نه دو بار و نه ده  ٢11

 قبل از آنکه سیفی هروی در قرن هفتم هجری)= افغانستان بار ذکرشده است. پس میتوان گفت که نام 3۵بار، بلکه 

ات ثبت و ضبط نماید، نام معروفی بوده واقع در جنوب هرات و شمال قرن چهاردهم میالدی( آن را در تاریخ نامۀ هر

 هند که از کابل تا سیستان و مستونگ بلوچستان پهنائی داشته است.

ستان به مدار اعتبار باشد، سابقۀ نام افغان ردهکه اکادمیسین داکترجاوید نقل ک طورآناگر روایات تاریخ فرشته 

القصه مسلمانان افغان به زراعت و  »:اکترجاوید از تاریخ فرشته نقل میکنداکادمیسین د .قرن دوم هجری میرسد

تحصیل مایۀ معاش مشغول گشتند و خداوند اسپ و گاو و گوسفند بسیار شده با مسلمانانی که همراه محمد قاسم از راه 

]هق[چون اوالد ایشان  1٦3ملتان آمده ساکن آنجا شده بودند رابطۀ اشنائی و آمد و شد به هم رسانیدند و در سنه 

بسیارشد از کوهستان برآمده مواضع معموره هندوستان رامثل "کرناج" و"پشاور" و"شنوران" متصرف گردیدند و 

راجۀ الهور که با راجۀ اجمیر خویشی داشت قصد دفع فتنه ایشان نموده یکی از امرای خود را با دو هزار سوار و پنج 

فغانان سرکش گسیل نمود. دراین دفعه خلج و غور و مردم کابل که به حلیۀ اسالم هزار پیاده درنهایت استعداد برسرا

مزین بودند امداد ایشان برذمۀ همت خود فرض شمرده چهارهزارکس به مدد آمدند و ایشان مستظهر شده علم مقاومت 

اثنا چون سرما برسرکفار افراشتند و درمدت پنج ماه هفتاد جنگ با کفارکرده و در اکثر محاربات غالب شدند. دراین 

                                            
 323، ص1ترجمه دکتورهاشمیان، جزندگی امیردوست محمدخان، ی،کشمیرموهن الل  - ٦٤
 3٦٨، ص اثر همان- ٦٢



  

 

 

 11از  11 تعداد صفحات:
 german.de-maqalat@afghan آدرس ذیل با ما تماس بگیریدافغان جرمن آنالین شما را صمیمانه به همکاری دعوت می نماید. لطفاً  به 

 خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارید. خواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده میباشد،  یو انشائ یامالئلیت سئونوت: م 

تاخته ایشان راعاجز وزبون گردانید، همه دست از جنگ باز داشته مراجعت کردند... مردم کابل وخلج به جا ومقام خود 

رفته هرکه از ایشان می پرسید که احوال مسلمانان کوهستان)روه( به کجا رسید و چه صورت پیدا کرد؟ ایشان جواب 

«در آنجا چیزی دیگری نیست. جز افغان وغوغا بگوئید که به افغانستاند، می دادند که کوهستان مگوئی
٦٨

 

نیز بوده « افغان»از این نقل قول تلویحاً نوعی ریشخند به معنی لفظ راوی  منظور )گرچهبعداز این روایت 

وجود ایشان را  افغانستان وامکنه ایشان را  ظاهراً بدین سبب مردم به زبان خود:» داکترجاوید عالوه میکند که  (.است

«افغان میخوانند.
٦٠
 مگراکادمسین جاوید این بیت شاهنامه را که دروصف کک کهزاد گفته میشود: 

  ذارـگ نیـهمه ناوک انــداز و ژوب       زارـ، سپاهـش هافغان ز نـژادش

را تعبیر وتوجیه کرده  کامالً برخالف آن چیزی است که فرشته آن« افغان»فراموش نموده که در آن معنی کلمه 

قرنها پیش از تاسیس دولت معاصر « افغانستان»نام حتی بنابر همین نقل قول داکتر جاوید، با هرنیتی که باشد،  است.

، معروف بوده است .این نام بطور مشخص در زمان حکمروائی ملوک ُکرت )یاُکرد( هرات در 1٢۶٢افغانستان در

الق میشد که از وادی فراه آغاز میگردید و به استقامت جنوب و جنوب شرق تا نیمۀ قرن هفتم هجری بر سرزمینی اط

کوه های سلیمان در وزیرستان و کناره های رود اتک امتداد می یافت.
 51

   
 

 افغانستان یک نام جاودانه وتبدیل ناپذیر است!

بسیارمهم بود که او بنیاد برایش این هنگامی که احمد شاه درانی بنای دولت مستقل افغانستان را میگذاشت،  
دولت مستقلی را اساس گذارد که دیگر مردم افغانستان حاکم بر سرنوشت خویش باشند و به هیچ قدرت یا دولت 

 دیگری منبعد باج و خراجی نپردازند.

درانی در شهرقندهار، که مرکز فعالیتهای  اقتصادی وتجارتی وسیاسی آنروز پرواضح است که احمدشاه  
تبریک و  به او به عنوان پادشاه افغانستانمشران قومی ازسوی اعضای جرگه برگزیده شد و به پادشاهی بود  افغانستان

پادشاه افغانستان خطبه خوانده حیث جمعه به خطبه های نماز  در برطبق سنت اسالمی برایش واست  تهنیت گفته شده
چون نام افغانستان در  و. قلمرو احمدشاه درنیامده بود، زیرا که خراسان هنوز به نه بنام پادشاه خراسان شده است،می

ضرورتی برای صدور فرمانی نزد مردم و سران اقوام و رجال آن زمان یک نام قبول شده و معروف بود، لهذا 
درانی، این نام )افغانستان( بر تمام قلمرو حکومت  احمدشاه با توسعۀ قلمرو  سلطنت درمورد نام کشور دیده نمی شد. 

  نی اطالق شده رفت.درا

این مملکت... درزمان اعالحضرت » :نگاردفیض محمد کاتب هزاره در مورد وجه تسمیۀ افغانستان می 
 میالدی مطابق 17۱7ضرت( نادرشاه درسال حضرت ( احمدشاه که بعد از انقراض اعالحضرت)اعلیح)اعلی

ر اینکه به اعتبار کثرت اشد و اظه« افغانستان»اریکۀ سلطنت جلوس نمود زیاد تر موسوم به  هجری بر11۱1
نامزد « افغانستان»وانبوهی مردم"افغان" که دراین مملکت ساکن و متوطنند، به زیادت لفظ "ستان" در اخیر افغان به 

  51 «گردیده است.

م فتح و 17۷1و  17۷1احمد شاه درانی مشهد و نیشاپور و تون و طبس و قاین را در   پس از آنکهالبته 
و بیجا نیست که است مرو افغانی نمود، از بکار بردن نام خراسان به عنوان قلمرو حاکمیت او بدش نمی آمده ضمیمه قل

خراسان غربی که مرکز آن  محمودالحسینی منشی دربار او در تاریخ احمدشاهی او را پادشاه خراسان خوانده است.
فقط در عهد احمدشاه درانی از  دولت فارس بود واز قدیم ترین ازمنه تا نیمه قرن هژدهم جزو  نیشاپور بوده است

میالدی برای مدت پنجاه سال جزو امپراتوری درانی قرار گرفت، ولی از  1111ببعد تا عهد زمانشاه یعنی 17۷1
 آغاز قرن نزدهم دوباره بکشور ایران ملحق گشت. 

، و چه 1111اشد و چه از گذاشته شده ب 1747خاطر نشان سازم که نام افغانستان چه از باید درهمینجا 
به بعد رسمیت یافته باشد، نکتۀ بسیار مهم اینست که این نام امروزه در جهان و نقشۀ دنیا و نزد مجامع بین 1131از

المللی یک نام پذیرفته شده و مسجل شده است و به آدرس این نام و مردمان آن صدها و هزاران مقاله و کتاب و نشریه 
جاگزینی نام دیگری برای این کشور، نه تنها دردی را دوا نمیکند، بلکه بر تالش درجهت نوشته و چاپ شده است. 

 مشکالت دولت و ملت می افزاید، افتراق قومی را دامن میزند و تفاهم ملی را خدشه دار میسازد.
( میگوید که یکی موقعیت نام افغانستان درتکنولوژی جدیدانجنیرقیس کبیر ،دریک مقالت علمی  تحت عنوان ) 

ون پرداخت یک از مزیت ها در عرصۀ اشتهارات وتبلیغات جهانی،وجود نام افغانستان است که درتکنولوژی جدید بد
 میتواندپول در صدر لیست کشورها قرارگرفته است وبامعمول شدن هرچه بیشتر کمپیوتردر مارکیت جهانی کشورما 

                                            
1٠-1٨ز محمدقاسم بن غالم علی، ص تاریخ فرشته، ا- ٦٨  
 11٨اوستا، ص داکتر جاوید،- ٦٠
 2٦٦ -1۳٠،1٨۳،231تاریخنامۀ هرات، تالیف سیفی هروی، - 51
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قرن قبل ببعد( طرح تغییر نام کشور را به 11برخی از بیماران سیاسی در طی سالهای اخیر)بخصوص ازدهۀ 
ه میان کشیدند و باری در نشرات برونمرزی نیز آنرا با آب و تابی عنوان نمودند که خوشبختانه ب« خراسان»عنوان 

 مورد استقبال مردم چیزفهم و هوادار وحدت ملی افغانستان قرار نگرفت، زیرا میدانستند که هدف چنین طرح هایی 

 اساساً تجزیۀ کشور است و به سود دشمنان افغانستان، که هرگزچنین مباد!

فقر وخرافه پسندی و فقدان نقش زنان درحیات اقتصادی وفرهنگی و)جهل، بیسوادی ومرض درد کشور ما 
جود نام آن که با تغییردادن آن عالجش ممکن گردد و فقر و تنگدستی و مرض و بیماری و جهل و است( نه و

فرهنگی مردم ما بیکباره باال  بیسوادی، خرافه پسندی و تعصبات زبانی و قومی نابود گردد. سطح شعور اجتماعی و
برود و دموکراسی و عدالت اجتماعی، جانشین بی عدالتی ها و استبداد و خود سری ها شود. درد کشور ما را بایستی 
در سنتها و باورهای خرافی و آداب و رسوم قومی و محلی وتعصبات مذهبی و فقدان سواد یا بی سوادی و عدم 

دانست. تازمانی که سطح آگاهی و شعور اجتماعی مردم ما نسبت به آنچه هست دسترس به دانش و تخنیک معاصر 
باال نرود و از دانش و تخنیک معاصر بی بهره باشد، با تغییر نام کشور جامعۀ ما از فقر و بدبختی تاریخی که 

 گریبانگیر ماست، نجات پیدا نخواهد کرد.

یک حلقۀ خاص از ».. افغانی، افغانستانی" مینگارد : آقای انجنیرمعروفی در مقالتی مفصل زیرنام:" افغان، 
افغانان خارج از افغانستان، که تعلیم یافته و باصطالح روشنفکر هم هستند، دانسته یا ندانسته زیر تاثیر بیگانگان کینه 

به بعد، افرادی  توز و فتنه انگیز رفته و چنین مسایل را دامن میزنند. اینان غمین اند و ماتم میکنند که از قرن هژدهم
ــ بر افغانستان حکمروائی کرده اند، اما باکی ندارند و چرت شان « قوم پشتون»از قوم پشتون ــ و بزعم غلط ایشان 

خراب نمیشود، که تنها از ظهور اسالم بدینسو، اعراب، خاندانهای ترک نژاد)غزنوی و سلجوقی(، مغوالن، تیمور و 
شت قرن براین سرزمین حکم چالنده اند. اینان اصالً دل خوش ندارند که بر ویرانه احفادش و تیموریان هند، بیشتر ازه

سر بلند کرد، که خدایش همیشه سربلند داراد! اینان شاید آرزو میکردند، که « افغانستان»های خراسان، کشوری بنام
وی و شیبانیان ماوراء النهر کاش این وطن ــ خاک بدهن بدخواهان افغانستان ــ درحال تجزیه و زیر سیطرۀ فارس صف

وهند بابری می بود، هرگز مستقل نمیگشت و تمامیت ارضی نمی یافت. اینان دیده ندارند و تحمل کرده نمیتوانند، که 
فردی از قوم پشتون، که مانند اقوام دیگر کشور، یک قوم شریف و اصیل این سرزمین است، کشوری را بنیاد نهاد. 

بخود نبالیم، که فردی از باشندگان اصیل این خطۀ پاک، قد علم کرد و دولت مستقلی را اگر اینطور نیست پس چرا 
لقب گرفته ــ از قلزم خرابه « احمدشاه بابای کبیر»تشکیل داد؟ چرا افتخار نکنیم که احمدشاه درانی ــ که کامال برحق 

یاد میگردد. بلی، باید افتخار کنیم « نافغانستا»های خراسان و از اجزای مجزای آن، کشوری ساخت، که امروز بنام 
که دراین سرزمین افتخارآفرین، پس از دوصد و پنجاه سال اضمحالل و تجزیه و تسلط غیر، باالخره مردی پیداشد، 
بلی مردی پیداشد و کشور مستقلی را تاسیس کرد و حدود و ثغور طبیعی برایش داد. در جایی خوانده بودم که یک 

خوانده بود. بپا خاستن یک « معجزۀ تاریخ» ین، برخاستن افغانستان را از خرابه زار خراسانمؤرخ نامدار غرب زم
کشور مستقل و مقتدر از عظام رمیم خراسان، واقعاً معجزه و درخور هرگونه شکر گزاری و سپاس است. اگر 

مثالً ترکستان یا هزارستان و یا احمدشاه بابای ابدالی از یکی از اقوام دیگر این وطن مقدس برمیخاست و نام کشور ما 
جواب « گمان نکنم»تاجیکستان می بود، آیا بازهم این غال مغال )قال مقال( و قیل و قال و واویال وجود میداشت؟ 

  52«منست. 

مردم ساکن در افغانستان کنونى از چند هزار سال باین طرف در واحد هاى »د: میکنداکتر اکرم عثمان نوشته 
ها، ایرانى ها، و باشندگان ماوراء النهر و دیگران همزیستى داشته است و قلمروى   جغرافیایى باهندى -مختلف سیاسى

که این ملل و نحل در آن زیسته اند همواره تحت تاثیر حرکات تاریخى، دستخوش تحول بوده و قدرت سیاسى یکى پى 
جا، نه یگانه، بلکه  رسیده است. از همین یى به عشیره یى و از قومى به قومى دیگر از دستى بدستى، از عشیره 

    53«مهمترین عامل تاسیس و تشکیل این کشورها عنصر تهاجم و غلبه بر یکدیگر بوده است.... 

بدینسان روشن میگردد که تاریخ و جغرافیاى کشورما مانند اکثر کشور هاى جهان با قهر و غلبه شکل گرفته و 
 بۀ مرزهاى موجود قرار داده شده است. با سر پنجۀ جبر و خشونت، در چار چو

 ولیکن کنون زین سخن چاره نیست        دگـــر زو بتر، نـــیز پتیاره نیست  بگفتۀ فردوسی :  

                                            
 211٦(، سایت فردا،جوالی چهارم انجنیر خلیل هللا معروفی،" افغان، افغانی، افغانستانی" )بخش - 52
 1٢3هفته نامۀ امید، شمارۀ  - 53
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 خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارید. خواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده میباشد،  یو انشائ یامالئلیت سئونوت: م 

همان گونه که حق نداریم، به کم سابقه دارترین اقوام ساکن در این کشور، حتی به آنهایی که بعد از اشغال  
افغانستان پناه آورده اند، بگوئیم که چون ریشۀ تاریخی شما در این کشور زیاد نیست، پس بخارا از سوی بلشویکها به 

نباید به عنوان رئیس جمهور و یا صدراعظم و یا نمایندۀ مجلس خود را کاندید کنید، به همین سان هیچکسی هم حق 
خیزید و به جنوب بنشینید و یا از غرب ندارد به پشتونها که یکی از اقوام تاریخی  این کشور است بگوید: از شمال بر 

در  به شرق بروید! یا بگوید: چون پشتونها دارای خاستگاه قبیلوی یا ذهنیت قبیلوی هستند، پس شایستگی ندارند تا
رهبری این کشور قرار بگیرند. آیا تشکیل دولت از دیدگاه سیر تکامل اجتماعی، گامی جلوتر از مرحلۀ قبیله نیست؟ 

سنت بر ذهنیتی که سیصد سال پیش از امروز توانست اتحاد قبایل را تأمین  کند تا خود را از زیر سلطۀ پس آفرین واح
بیگانه رها سازند و به تشکیل دولتی مستقل بپردازند. چرا اقوام دیگری که این مرحلۀ تکامل را گویا پشت سر گذاشته 

ار خود را بر این سرزمین میگذاشتند و کشور را گل و بودند، دست به چنین یک کار انقالبی نزدند تا نام قوم و تب
 گلزار میساختند؟

افغانها در پهلوی سایر کسانی که خود را در سرنوشت این کشور شریک میدانند، از کشور خود، و از نام و 
م قبضه کرد تاریخ آن دفاع خواهند نمود و هر وقتی که قوم و تبار دیگری براین کشورغلبه یافت و آنرا با قهر و تهاج

و دیگران را مطیع و فرمانبردار خود ساخت، میتواند هر نامی که دلشان بخواهد بر قلمرو تحت سلطه خویش بگذارند. 
تا آن روزگار البته افغانها به این دهن کجیهای بچگانه از جا نمی جنبند و مثل کوه بر جایگاه خویش استوار و پایدار 

  نیز جایی را نخواهد گرفت. میمانند و پرازیت پراکنی این گروه

میتوانم »... مینویسد: به ارتباط تغییرنام افغانستان به یک نتیجه گیری منطقی دست یافته آقای انجنیر معروفی 
نام کشور خود نیست و از اقـوام دیگر هم به حدس این قـلم،  ادعا بکنم،  که هـیچ "پشتون" افغانستان حاضر به تبدیل 

های مختلفی که تا  معتنابهی برچنین پیشنهادی، جواب رد خواهـند گفـت. با مدنظر گرفـتن احصائیه  ل تعداد کثیر و الاقـ
کشوررا تشکیل میدهـند. در بین اقـوام دیگر کشور، دست کم  ٪ نفـوس  41کنون ارائه شده،  پشتونان رقـمی الاقـل 

و ساده نتیجه میگیرم،  زنم. با هـمین محاسبۀ سرسری طرفـداران ابقای نام "افغانستان" میتوانم حدس ب نصف ایشان را 
اگر بفـرض ُمحال   طرفـدار بقای نام "افغانستان" خواهـند بود. ٪، یعنی حدوداً دو ثلث  وطنداران ما 71که کم از کم

چنین تبدیل و تعـویض نام "افغانستان" میباشند ــ که  بگوئیم که بجزپشتونان، دیگر همه شهروندان کشور طرفـدار 
العمل پشتونان را  مستحیل بنظر میرسد ــ ، مگر تبدیل و تعـویض نام "افغانستان" هـیچ عکس  فـرضی واقعاً محال و 

درک کرده نمیتوانند؟ یا اینکه اینان  قـصداً میخواهـند، که  بار نخواهـد آورد؟ مگر طراحان این پالن این موضوع را 
یک سو "پشتونان" و  یان پدید آید  و جنگهای واقعاً قـومی در بگیرد، که در مرجی بی نظیر و بی پا در کشور هـرج و 

اینکه ایشان چنین کشمکش عـظیم را میخواهـند برانگیزند؟ در  در سوی  دیگر]قسماً[ "غـیرپشتونان" صف بندند؟ یا 
همسایه ]های[ طماع و بی  صاً برنده که خواهـد بود؟ پشتونان، یا غـیرپشتونان و یا ممالک هـمسایه و خصو چنین حالتی 

ما سرخ کرده ]اند[؟ بدون شک هـمین شق سوم  صادق خواهـد  آزرم ما، که از مدتها چشم خود را بر قـطعات خاک 
 «54افـتاد. 

به هرحال انتی پشتونها حتما متوجه خواهند بود که افغانها باالخره موفق به تاسیس دولت مستقلی در قندهار،  
ن نامیده میشد، گردیدند و بعد با توسعۀ حاکمیت شان این نام بر تمام قلمروی اطالق شد که از حکومت جایی که افغانستا

مرکزی فرمانبرداری میکردند. تالش بخاطر تعویض نام کشور، تالش بیهوده و ناکامی خواهد بود، چونکه این نام بر 
افغانها  کسی بخواهد، عطای خود را پس بگیرد.اعطا نشده که هر وقت دل  مااین کشور از سوی کسی و یا گروهی به 

برای بقا و دوام آن قربانیهای بیشمار داده اند و بازهم خواهند داد.) سه جنگ معروف افغان وانگلیس صرف برای بقا 
وسربلندی افغانستان در قرن نزدهم وبیستم صورت گرفت وچهارمین نبرد برضد تجاوز ابرقدرت شوروی تا اخراج 

کشور، گواه این ادعای ماست(، دشمنان وحدت ملی افغانستان باید این واقعیت را بپذیرند که یک قوم  قشون سرخ از
یاد  «پشتون»، بنام طلبان « نخراسا»زنده و موثر در سرنوشت و شکل گیری این کشور حضور فعال دارند که بزعم 

فاع میکنند و حاضرند جان بدهند ولی جانان را د« افغان»میشوند. این قوم تا زنده باشد از هویت ملی خویش به عنوان 
از دست ندهند. هیچ قدرتی هم نمیتواند که تا این قوم در این کشور زنده باشد، نام افغانستان را تغییر بدهد، مگر اینکه 

ستان ، افغانستان را از نقشۀ جهان محو کند واینهم از توان افغانستان ستیزان بدور است. کوشش برای تعویض نام افغان
 کوششی عبث وبی حاصل است که بجواب آن باید گفت: 

 ای مگس عرصۀ سیمرغ نه جوالنگۀ ُتست

 زحمت ما میداری! بری و ِعرض خود می

 2112/ 31/1پایان 
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