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 40/11/1413         ډاکټر نجیب هللا بارکزی
 

 ر، خراسان و افغانستانآریانا، باخت
  

گان این باشند ۀان میراث هماسستان، زابلستان و خرتر، کابلانا، باخه نام های آریمن به اطمینان کامل گفته میتوانم ک
 ها، تاجک ها، ازبک ها، هزاره ها، ترکمن ها، پشه یی ها، نورستانی ها، بلوچ منطقه میباشد، یعنی میراث پشتون

  وغیره اقوام ساکن این منطقه است. ها و ایماق ها  ، قزاقها
ی همۀ ساکنان این سرزمین یعنی تأریخبلکه لقب و هویت  به پشتون نیست،کلمه افغان به هیچ صورت مترادف 

شاه بابای درانی کشورش را به این نام مسمی کرده  که احمدقبیله نیست  یا افغانستان میباشد.  افغان نام کدام قوم و
ت معرفی کننده هویت تمامی توانس نام خیلی جامع و فراگیر برای یک ملت بوده است که میباشد.  افغانستان  یک 

شاه بابای درانی نیت گذاشتن اسم قوم و قبیله خودش را باالی کشورش  گان این سرزمین باشد. اگر احمدباشند
 ا مسمی کند.  توانست بدون کدام مزاحمت و ترسی  آن را به نام پشتونستان یا پشتونخو میداشت باز می

 

یا قبیله مسمی هستند، و نژاد های مختلف  د که به اسم یک نژاد، قوم وناگرچه حال در جهان دها کشور وجود دار
کند. طور مثال همان کشور های که در اخیر  برند و هیچ یک هم اعتراض نمی آن به شکل برادروار به سر می در

ان ریشۀ یک قوم یا نژاد است باز تمامی اتباع آن کشور به ندارند وهم اسم ش« land»یا « استان»نام شان پسوند 
نکرده است.  به طور مثال   گردند، این رسم خیلی معمول است و در هیچ جای هم مشکلی ایجاد همان اسم یاد می

پانوی(، منگولیا )منگولیایی(، هسترکی(، هسپانیه )جرمن(، ترکیه )روسی(، جرمنی)چنیایی(، روسیه )چین )
یرانی( وغیره وغیره...  اینها همه نام های نژاد های انی(، امریکا )امریکایی(، ایران )یوناان)جاپانی(، یونان)پجا

که به آن تعلق هم  یگان شان زیر نام همین نژاد هایکند و باشند هستند که اکنون هویت یک کشور را تمثیل می
دهم، ایران که در آن اقوام و  تان توضیح می تر برایشوند.  یک نمونه را بخاطر دانستن به ندارند شناسایی می

همه به وغیره،  ، عرب هاها، ترک ها، آذری ها، قزاق ها برند مثال، کردها، بلوچ نژاد های مختلف به سر می
 و هیچ نوع اعتراض هم نمیکنند.خوانند،  میرا ایرانی  افتخار خود

  

ی آن متمرکز کنم، بعد تأریخافغان و افغانستان و ریشه  ،خراسان ،اسم آریاناث خودرا در مورد من میخواهم بح
 گذارم: قضاوت را به شما می

  

 !سال است 04عمر ایران کنونی
  

م ایران کنونی در بین اروپاییان به نام پرشیا مشهور بود که همانا فارس قدیم 1331سال قبل از میالد تا سال  244
سال قبل در زمان که لیگ ملل  04ق یعنی کمتر از  ـه 1310ال س ان شناخته میشد، درهخامنشی ۀاست که در دور
شاه پهلوی ذریعۀ یک مکتوب رسمی از ملل متحد درخواست شد که نام ایران را  از جانب رضا شد متحد ساخته می

کهن و غنامند آریانا را که یک  تأریخاقدام این بود که به جای فارس برای این کشور ثبت کند، هدف شان از این 
شود دزدیده و به نام خود  گان این منطقه محسوب میاز آن بود و میراث تمامی باشند ویقسمت از فارس هم جز

مورد  افغان به نقل از "هانري ماسه" محقق غربي در ۀنویسند پروفیسور محمد حسین یمین محقق وپیوست دهند. 
 دهد: ایران این مطلب را مورد تأیید قرار ميتمدن  ریخ وأت

 

فارس کهن  ایران امروزي نامي است بسیار تازه که از مدت تقریباً شش دهه بدین سو بر نام ایران براي کشور»
 از فرهنگي مملو ریخي، مدني وأبا تحلیل اینکه همه موارث ت و خاص ملحوظات اطالق شده است. آنهم بنا بر

به شکل  این لغت خالصه شده است. یعني این نام به صورت آگاهانه بر فارس )پارس وآریانا در ۀافتخارات دیرین
التین آن پرشیا( اطالق گردیده است. چنانکه رضا شاه مؤسس سلسله پهلوي که به گذشته پر افتخار ایران کهن )به 

معروف به  که تا آن زمان او داشت کمي پس از رسیدن به سلطنت تصمیم گرفت کشور قول خودش( توجه بسیار
 (.11ریخي، صأد ایران خوانده شود )افغانستان تفارس بو
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کل بود تا به طور یک شان مش توانستند با این اسم جدید عادت کنند و برای در روز های نخست مردم ایران نمی
ادشاه پایران( عوض کنند، و به همین دلیل فارس( را با اسم جدید و نابلد )) ها رواج داشت که قرن یگی اسمبار

توانند درمکاتبه های رسمی و شخصی هردو نام را به طور مشترک  ایران از مردم تقاضا نمود تا  الی ده سال می
سلسله این کار را موفقانه انجام داد. استعمال کنند تا بعد از ده سال ایران را به طور کامل جاگزین فارس نماید،  و 

ارد، ن را گذاشته بود تا امروز به شکل میراث توسط ایرانیان ادامه دشاه بنیاد آ را که رضا تأریخدزدی فرهنگ و 
ست، ادامه همان ها زبان بین افغانها سر سال های اخیر در هجوم فرهنگی ایران که درو درین کار موفق هم هستند. 

نای کهن قدیم نبوده است، مرکز اصلی تمامی تمدن های آریا یفارس هیچگاهی مرکز تمدن آریاناباشد.   حرکت می
 باشد. بیشتر محدودۀ جغرافیا و مردم افغانستان کنونی می

 

گوید، " آریانا نام کهن افغانستان کنونی است، که  می تأریخمیر غالم محمد غبار در کتاب معتبر افغانستان در مسیر 
مرغاب(،  حوزهی قرار داشته است مثل مارجیانا )ایالت آن در افغانستان کنون 11ایالت بزرگ آن  12از جمله 
حوزۀ اراکوزیا ) حوزه سیستان(، ) حوزه کابل و بامیان(، درآنجیاناپاروپامیزاس ) حوزه بلخ و بدخشان(، ) بکتریانا

هریوتی وردک، غزنی(، زرنج یا نیمروز(، ستاکیدیا )هرات(، درنکیانا )بلوچستان(، هری ))ارغنداب(، گردوزیا 
 دهراوت و ارغنداب( وغیره.)
   

ی کهزاد یکی ازمؤرخین مشهور افغانستان نیز  به همین عقیده است که همین آریانا، آیریانا که بعدها با احمد عل
تان کنونی قرار جغرافیای افغانسود تفاوت کم در فارس به نام ایران قبول شد به وضاحت کامل آریانای کهن در حد

 داشته است.
 توانست اعتراض کند ولی نکرد... نام فارس به ایران می حکومت وقت افغانستان در مورد تغییر

  

یونان باختری زندگی میکرد  که بعد از سقوط« ترابوناس»نان قدیم به اسم یک تن از جغرافیا دانان مشهور یو
 از آریانا خوانده است. ه ایبلخ( را یک حصکند و باختر ) افغانستان کنونی را به نام آریانا یاد مییای جغراف ۀمحدود

 

قدیم را  یزیست جغرافیای آریانا از میالد می مۀ قرن سوم بعددر نی «ایراتوس تنیس»محقق و مؤرخ قدیمی یونانی 
، ص 1311شاهنامه، انتشارات بیهقي چاپ کابل، سال  کهزاد، افغانستان در)کند  افغانستان کنونی تطابق می نموده با که ذکر

170.) 
  

باشد و از نگاه سیاسی و اقتصادی از اهمیت  پولیتیک در آسیا میغانستان کنونی با موقعیت خوب جیوچون اف
خوب سرزمین هم بدون شک همین موقعیت  به این تأریخاستثنایی برخوردار است و توجه ابرقدرت ها در طول 

کهن خود  تأریخراه ابریشم شهرت دارد، در افغانستان به حیث پل بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی بوده که به نام 
کهن که در زمرۀ  تمدن های هفتگانه جهان   یبه حیث آریانا هم تقریبا از همین موقعیت برخوردار بود یعنی، آریانا

 شده است.  اتصال بین تمدن های یونان، چین، بین النهرین و هند محسوب می ۀدر عین زمان نقطشد،  شمرده می
  

 !خراسان
  

گیرد، و یگانه کشور با واحد اداری  مرکزی را در بر می یاز آسیا ه ایرزمین طلوع آفتاب( یک حصسان )خراس
ند دال برین باشد که این امتیاز هم ه میوشاه ابدالی است ک ثبت شده عبارت از آغاز شاهی امپراتور احمد تأریخدر 
یا نژاد خاص، هیچکس حق ندارد برای ایجاد نفاق بین اقوام  گان همین سرزمین است نه از کدام قومتمامی باشند از

 به دستور اجانب اختالفات را دامن بزنند. افغانستان این امتیاز را به خود بسته کند و باهم برادر
 

شیندند( به طرف شرق تا بلخ ادامه دارد، در جنوب تا )- خراسان یک ساحۀ بزرگ را در بر میگیرد که از دامغان
از قزاقستان، و  یبه مفهوم بزرگتر ازبکستان، تاجکستان، قسمت بزرگشمال تا بخارا میرسد.  سیستان و در

 شود. رغیزستان را هم شامل میق
 

به ده کشور مستقل تقسیم شده است،  اً است که حاال تقریب یصه باید بگویم که خراسان قدیم همان سرزمینبه طور خال
را یک تعداد درین مقطع حساس که وطن عزیز ما ال اینجاست که چتواند خود را خراسان بنامد، سو که هرکدام می
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افغانستان دستخوش نامالیمات از سبب جنگ خانمانسوز سی سال گذشته است، میخواهند به موضوع دامن بزنند؟  
 گویند " بز در غم جان کندن و قصاب در غم چربو" صدق میکند. همان متل که می

  

 افغان و افغانستان!
  

 و نکته خیلی قابل توجه است،د
  

ی از آن ذکر به عمل آمده تأریخبسیار کهن و قدیمی است که در آثار خیلی قدیم  ۀنکته اولی اینکه افغان یک کلم
یمنی، و در حدود عالم  و خاصتا در سفرنامۀ  ابن بطوطه چندین  تأریخبیهقی،  تأریخاست، مثال، الکامل بن اثیر، 

منابع  ربه عمل نیامده است، ذکر افغان د در حالیست که در همین منابع از ایران هیچ ذکریبار ذکر شده است، این 
ریخي لغت أکاربرد ت عبدالحي حبیبي مؤرخ معاصر کشورقبل از اسالم به شکل اواگانه، اّپاگانه ذکر گردیده است.  

(، اینکه کلمه 117فغانستان، ص ریخي اأدارد )حبیبي، جغرافیاي ت افغان را یک هزار وهفتصد سال قبل وانمود مي
 زبان پشتو گرفته شده یا دري چندان روشن نیست. خود از ۀریش افغان در اصل و

ی این اسم صد تأریخشود ولی از نقطه نظر  ذکر میمترادف کلمۀ پشتون اشتباهاً اکنون  کلمه افغان کهنکتۀ دوم، 
در یک ی لویس کلیفورد،  افغانستان شناس مشهور داده نشده است.  طور مثال میرها اختصاص  فیصد برای پشتون

یجه گیری کرده است، ت های مختلف اعراب چنین نتاز روای« رزمین و مردم افغانستانس»تاب خود زیر عنوان ک
شد، کلیفورد در یک جای  اطالق میدو قوم پشتون و تاجک  در نزد اعراب برای هر سوارکار نجیب(که اواگانه )

گان دامنه های هندوکش به ند که نام افغان به تمامی باشندک یک جمع بندی عمومی نوشته می در دیگر کتاب خود
 شود. کار برده می

    

توان گفت که این نام محدثي نیست که باره کلمه افغانستان هم می در»مؤرخ افغان  مرحوم عبدالحي حبیبي نویسنده و
مستعمل بود  سال پیش ازاین موجود وها قبل از او یعني هفتصد قرن شاه ابدالي خلق کرده باشند، بلکه درعصر احمد

هاي شرقي افغانستان جري( مي بینیم که وي همین سرزمینه 711لیف )حدود أیفي هروي تریخ هرات سأت ما در و
د از مملکت بع زمانیکه هرات پایتخت آل کرت بود و مي آید: دراین براز خواند وتا مجاري سند بنام افغانستان می را

سپري شدن دوره هاي وحدت سیاسي غزنویان وغوریان بسبب تجاوز چنگیزیان بسوي تجزیه و ویراني میرفت نام 
 زمان امپراتوري احمد شاهي کسب کرده بود. افغانستان درآنوقت هم رواج داشت ولي نه با وسعتي که در

   

 سازد، ابن بطوطه در کتاب سفرنامه این ادعا را ثابت می
وند، و کابل از  ها نامیده میش کند که افغان کابل سفر کردم دیدم در آنجا یک طائفۀ از عجم زندگی می وقتیکه به

. از جانب دیگر در کتاب ابوریحان البیرونی  سفر کابل( 042متن عربی صفحۀ ) سابق پایتخت افغانها بوده است
 زابل و ُبست را به نام کوه های افغانان یاد کوه های هندوکش از خط جدایی افغانستان و چین الی« الفهم و الصیدنه»

 گان هندوکش اطالق میها و غیره باشند نظریۀ کلیفورد که کلمه افغان برای تاجکان، پشتونبه  ءً کرده است، بنا
 گذارد. ) مهندس داود عطایی(. کرد، صحه می

شاه بابای  وده باشد که احمدگویند نه افغان، اگر قرار این ب خود را پشتون می ها ترجیحاً  به طور خالصه، پشتون
اشعارش هم در صفت ازاین  یا پشتونخوا که در باید پشتونستان و کرد، ترجیحاً  درانی سلطه جویی قومی می

 برد. سرزمین ذکر کرده را به جای افغانستان به کار می
 

 رضیه نادریم که این فئتوانیم بگو نظر به بعضی روایات کلمه افغان ریشه دری دارد نه پشتو،  که به صراحت می
بود باز  کلمه افغان معرف هویت تمام اقوام باهم برادر افغانستان میباشد.  اگر کلمه افغان مترادف پشتون می است و

 گویند،  صرف پشتون یا پتهان مینامند. را افغان نمی چرا پشتون های هندوستان هیچگاهی خود
که هنوز در مورد این نوع مسائل معلومات  مردم راتواند یک تعداد  هرنوع مداخله و دامن زدن به همچو مسائل می

ٌ مغشوس سازد و باعث ایجاد اختالفات زبانی و سمتی گردد، ولی هیچگاهی نمی تواند حقایق را  کافی ندارد موقتا
خواهند به نفع شان سود  کتمان کند، این همه دسایس دشمنان افغانستان است که از وضع نا بسامان افغانستان می

  .ء هللااانش  گردیده و دشمنان ما روسیاه خواهند گشت.ازین نوع تجاوزات و دسایس مطلع  خره مردمببرند، باال


