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

  

  ٢٠١٧/ ٢ / ٢٧کانديد اکادميسين سيستانی                                                                  
  

  !کشورتاريخ معاصردر مورد داکتر لعلزاد بدخشی نظرمغرضانۀ 
  

 تأسيس و در دست ١٧٤٧دولت معاصرافغانستان با آغاز سلطنت احمدشاه ابدالی در اکتوبر
دامه يافت و سپس با آغاز اقتدارو امارت اميردوست محمدخان پسر سردار پاينده  ا١٨٢٢خاندان اوتا 

 سال در دست خاندان محمدزائی  ٢٣٠، برای مدت )ثور٧کودتای  (١٩٧٨ اپريل٢٧خان بارکزائی تا 
 ثور ببعد توسط نظامھای ايديولوژيک از مدارثبات و امنيت خود خارج گرديد، ٧دوام آورد، واز 

  .گويا اداره ميگردد) ت ملیيا ذل(ت وحدت ملی دولوحال توسط

تاريخ :  ساله درکتب تاريخی متعدد داخلی وخارجی منجمله٢٧٠ تمام رخداد ھای اين دوران 
، ١٨٤٦، زندگی اميردوست محمدخان تاليف موھن Fل کشميری در ١٨١٥الفنستون تاليف در 

از قاسم علی آگره ای، سروده شده ،ظفرنامه اکبری،١٨٤٣اکبرنامه حميد کشميری ، سروده شده در 
،افغانستان در مسيرتاريخ غبار،تاريخ افغانستان تاليف مرحوم عIمه احمدعلی کھزاد،سراج ١٨٤٦در 

التواريخ از مرحوم عIمه کاتب ھزاره،و افغانستان در پنج قرن اخير تاليف مرحوم فرھنگ، 
ستوارت و گرگوريان و پوFده و ده ھای افغانستان ازدوپری امريکائی  وکتابھای ادمک، و ريه تالی 

که گفته ميشوددر اتحادشوری در [ديگر ثبت وضبط شده است، اما در اين اواخرکسی بنام لعلزاد 
، ادعای تاريخ دانی وتاريخ شناسی ميکند و مدعی است که ]رشتۀ زغال سنگ درس خوانده است

ن ادعای خود ميگويد درنقشه ھای افغانستان تاريخی بيش از يک صد سال ندارد و برای ثبوت اي
جغرافيائی  که انگليسھا انتشار داده اند، نام افغانستان ديده نميشود، پس قبل از امير عبدالرحمن خان 

  ! کشوری بنام افغانستان ھم  وجود نداشته است؟

يعنی اين ھمه تاريخ ھای که در باره ظھور دولت افغانستان ولشکرکشی ھا  وفتوحات شاھان 
ستان به ھند وايران در قرن ھجدھم ودوبار تجاوز انگليس بر افغانستان در قرن نزدھم وقيامھای افغان

مردم افغانستان برای اخراج قشون بيگانه وتلفات قشونھای خارجی دراين سرزمين از سوی مورخين 
گوئی وطنی وخارجی نوشته شده اند، ھمه دروغ وجعلی اند، ولی گفته ھای جناب لعلزاد دروغ وياوه 

درحالی که او نميداند که در تحقيقات . راستانيست، چونکه براساس نقشه ھای جغرافيائی استو
به عبارت ديگر، نقشه اعتبارخود .تاريخی، نقشه در زمرۀ منابع قابل اعتبارتاريخی به حساب نمی آيد

  .را از گفتاری ميگيرد که در پای آن نگاشته شده است

،ديدگاه چند تن از »بازنگری به تاريخ افغانستان« زيرعنوان درمقاله ایجناب داکترخالدی، 
ما به فھم �«:ی ميگويد اسکندردي مجیآقاقول  ازروشنفکران افغان را ازفيسبوک اقتباس کرده  و

 ی روشنتر باشد و گامھاندهي بخاطر آنست که راه آمي دارازي نیخي تاراتي جعلکي و تفکیخيتار
می انعکاس اينطور» فھيم ادا«سپس جواب سکندری را از قول و ».مي بردارندهي آی برایدرست تر

 پرداخت اما یخي تاراتي جعلکي و تفکیخي به فھم تارتوانيچگونه م" کندي ادا سوال ممي فھ«:دھد
 لعلزاد اشاره ی آقای وقتاي آ"؟ نشوددهي دی فکری و خطایزيوطن ست"  مایماي زمان در سنيدر ع

 نادرست ني سرزمني اخيرا در مطالعه تار” خراسان و افغانستان-  ناايآر”  پنجھزار ساله خيبه تار
 خي ارتباط تارايآ. سازد؟ي نماني خودرا خود نمای فکری و خطایزي چھرهء وطن ستپنداردی م

 خي با تاردي را نبای افغانستان امروزخياگر تار است؟ یخي جعل تارکي انايباستان افغانستان با آر
 فکر لعلزاد ی آقااي آ مربوط دانست؟نھاي کدام سرزمخيدانست پس با تار مربوط انايخراسان و آر
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 ديبا م؟ي شدن ندارلي است و ما حق دخیگري مربوط به کشور داناي آرخي خراسان و تارخي تارکننديم
 از آن ھاي است که مقدونیني ما اشاره به سرزمخي تاری در کتابھاانايبخاطر داشت که اشارهء به آر

 آمو در یاي خود نام برده و حدود آنرا از دریخي تاری خود و نقشه ھایخھايدر تار نام نيبه ھم
 اسم ني اھايمقدون.  سند در شرق نشان داده اندیايشمال تا مکران در جنوب، کرمان در غرب و در

 ديشا.  اش ساختندیوناني را آموختند و "ايآر" کلمهء ني سرزمنياز مردم ا.  بودنداوردهيرا با خود ن
 ني سرزمني آرزو دارد به ارس فایستھايونالي از آن است که مانند ناسی لعلزاد ناشی آقایم دشمنھ

 مشکل عمده دارد و کي "ني زمرانيا" و "رانيا"استفاده از ! اناي گفته شود نه آر"نيرانزميا"ھا 
 یھاياسان بار سني اولی برا، باختریوناني ی سال بعد از دولتھاکھزاري به کي است که نزدنيآن ا

 ھا،ي باختر، کوشانیھاي مقدونکهي زمانیعني.  خود استفاده کردندی قلمروھای نامھا برانيفارس از ا
.  استشدهي نمادي نيرانزمي و اراني بنام ایني آشنا بودند، ھنوز سرزم"انايآر" و پارتھا با نام ھايفتلي

  .ستي نیخي جعل تارکيتان  باستان افغانسخي و ارتباط آن با تارانايبنابر آن اشاره به آر

 م؟ي داشته ای باستانخي ما ھرگز تاراي آ، بر اساس آنميني لعلزاد را برگزی ما خط فکرھرگاه
 سخن گفت که مرز ی پنجھزار ساله کشوریاسي سی ھاخي مخالف تاردينبا�":  کهسدينويلعلزاد م

 با سابقه حدود یعني(ت  در زمان عبدالرحمن و استقFلش در زمان امان E گرفته شده اسشيھا
 ی کشورني سال و چنکصدي است با سابقهء یحاJ روشن شد، افغانستان کشور. ") سالکصدي

 کصدي برداشت که افغانستان نيمگر از ا!  استگراني ندارد، آن باستان مربوط به دیسابقهء باستان
 در سه جنگ از سھاي مگر انگل سراغ داشت؟َتواني را ھم می بدتر”یزيوطن ست “سال سابقه دارد

 و ی ملتچي را در ھی شخصچيم با کدام کشور در جنگ بودند؟ من ھ١٩١٩م تا سال ١٨٣٨ یسالھا
 ». کردن کشور خود کمر ھمت بسته باشدلي حد به ذلني سراغ ندارم که تا ایکشور

   )٢٠١٧ جنوری٢٠داکترنوراحمدخالدی،بازنگری به تاريخ افغانستان، سايت افغان سباون،(

 ھم داکتر لعلزاد بدخشی از تاريخ معاصر کشوربسيار ابتدائی وھدفش از اين کج بحثیدرک وف
او از قماش  لطيف پدرام . است که بسادگی ميتوان منظورش را  دريافتچيز ديگری  مغرضانه ھای 

ابراز دشمنی کرده اند و » افغانستان«و»  افغان«ومجيب الرحمن رحيمی است که پيوسته  با نام 
  .تعويض شود ويا با فدراليزم دچار تحزيه گردد» آريانا«ويا » خراسان«ميخواھند نام کشور  به 

بگفتۀ «:لب يکی ديگر از روشنفکران افغان را ارائه کرده مينويسدخالدی نظريات جادکتور
 دي که دوباره ان جمشميرګي .مي کردليووو تبد  خراسان وانا،يرآ که نام را به ميرگي:  معروففيحن

 ضمانت ی کم؟ي وبر تخت نشاندمي اوردروني اوار ام البFد بري از زی نوروزمي وجشن مFميرا با نس
  ".مي عقده ھستپر ما خو بد رقم د؟ينماي را می، پندار وکردار خوب وانسان کي نفتارګاوردن 

 چه از  ونام آنافغانستانجغرافيای  که ختخاطر نشان سابه اقای لعلزاد ستمی وھمفکرانش بايد 
به بعد رسميت يافته باشد، نکتۀ بسيار مھم ١٨٨٠، و چه از١٨٠١و چه از  مشخص شده باشد١٧٤٧

امروزه در جھان و نقشۀ دنيا و نزد مجامع بين المللی يک نام پذيرفته ين جغرافيه وااينست که اين نام 
شده و مسجل شده است و به آدرس اين نام و مردمان آن صدھا و ھزاران مقاله و کتاب و نشريه 

جاگزينی نام ديگری برای اين کشور، نه تنھا دردی را دوا تIش در جھت . نوشته و چاپ شده است
که بر مشکIت دولت و ملت می افزايد، افتراق قومی را دامن ميزند و تفاھم ملی را خدشه نميکند، بل

 مشکل اصلی افغانستان، فقدان عدالت اجتماعی، عدم تطبيق يکسان قانون برھمه اتباع .دار ميسازد
  . کشور، بيسوادی وفقر استخوان سوز وعقب ماندگی است، نه نام کشور

  برعکس ھرگونه . بودي نام حFل مشکFت ما مريي تغکاشيا :"دويسندراين باره ميرخالدی وکتد
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 هءي به تصفراي بار خواھد بود زبتي مص،ی قومزمي و فدرالهي جھت، و در جھت تجزنياقدام در ا
 جبر ه،ي جبر جغرافخ،ي را جبر تارني سرزمنياقوام ا. دي ناراض خواھد انجامیتھايحساب با اقل

 ني اش بدست ھمندهي ساخته اند که آی در دولتکي شرني سرزمني در اھم بای منطقویاستھايس
 ما یمشکل امروز.  بوده استی و عقب ماندگیعدالتي نبوده بلکه بیمشکل مردم ما قوم. مردم است

 و غضب قدرت تي اند، مشکل ما، موجودستهي باھم زشهي آنھا ھمست،ي اقوام باھم نیستيمشکل ھمز
 در تي جنوساتي اند که اقوام را با جعل موجودیاستمداراني س است، مشکل مای جھادیايتوسط ماف

 اراتي اخت. کردیري باھم کنار آمد و از فاجعه جلوگتوانيھنوز ھم م.  اندازندیکشور بجان ھم م
دوکتور ( ". دادی دولت مرکزتهي آنھا با حفظ اتوری در ادارهء امور محلاتي به وJشتريمناسب و ب

 )ھمان مقاله ،ھمانجاخالدی،
ًبراستی ھم مشکل اصلی مردم وجامعه جنگ زده وفقير وبيکار واکثرا بيسواد ما، نام 

بيسوادی نابود شود،فقر از ميان : کشورنيست که با تغيير و تعويض آن تمام مشکFت حل گردد
برود، کاروشغل برای بيکاران ايجاد شود،دست مداخFت کشورھای بيرونی از امورداخلی ما کوتاه 

اختطاف گران کودکان ودزدان ثروتھای ملی و . کشت وقاچاق مواد مخدر گرفته شودجلو .گردد
عدالت اجتماعی تامين شده وھمه .مجرمان جنايات جنگی به محاکم ملی ويا بين المللی سپرده شوند

از قانون اساسی اطاعت نمايند وديگر ھيچکسی بر ديگری زورگوئی نميکند وزمين وملکيتھای 
صب نخواھد کرد ؛ نه خير با تغيير نام کشورھيچ يک ازمشکFتی که نام برديم  شخصی ديگران را غ

پس بھتراست بگوئيم که ھرکه درافغانستان زندگی ميکند، افغان است وھمه باھم برابر .حل نميشود
  .وھيچيکی امتيازی برديگری ندارد

ای وحدت دولتی کشور ھای دار «:بگفته نويسنده ومتفکرمعاصرافغانستان، جناب عالم افتخار
و مردمی ديرين سال مانند افغانستان؛ سھل و ساده نيست که به ذوق ھرکس و ناکس؛ ھرآن نام 

امروزه واحد دولتی و جغرافيايی ميھن ما در سرتاسر عالم بشريت؛ . عوض کند و تغيير ھويت دھد
جدل ھای . يدانندميخوانند و م» افغان و افغان نشنل«ِبه نام افغانستان معروف است و مردم آنرا 

تنگنظرانه و سکتاريستی در مورد ھردو بخش نام و ھويت افغانستان؛ ھمانقدر بFھت آميز است که 
در واقعيت .ابلھی محض ميباشد» !!!افغان مانا؛ پشتون و افغانستان مانا؛ پشتونستان«ادعای اينکه 

زدگان بيمار؛ تنھا در  تبازان و سياس امر؛ توده ھای مليونی مردم افغانستان يعنی غير سياست
) افغان(و ھويت نشنليتی شان ) افغانستان(مواردی که با يکديگر مشکلی ندارند؛ آن نام کشور 

ِاست؛ اين درست است که برای زمانھايی؛ مردمان ديگر کشور؛ خواھران و برادران پشتون شان را  ِ
 و ايدئولوژی و ديپلوماسی می خواندند ولی پس از تشکل و نضج دولت ملی و سرزمين ملی) افغان(

از صفت قومی ی خاص؛ به اسم و مسمای ھمه باشندگان : از نام يا بھتراست بگوييم) افغان(ملی؛ 
سرزمين افغانستان؛ تبدل ھمه گانی و جھانی و تاريخی يافته و اين عام شمولی و جھانشمولی ی 

اوج ھا و گستره ھای بی شھرت و معرفت ميھن ما در دو سه دھه پر از قربانی ھای پسين؛ به 
  ».پيشينه و بيکرانه ای رسيده است
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