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۲۰۲۲/ ۰۲/ ۳۰        فارانی   مسعود 
  

 ؟ است   همسایگان و   دشمنان   خارچشم   چرا   " افغان "   و   " افغانستان " 
 

از قول  نقل  با  را  نوشته  قرن    «  Machiavelliی  مکیاول»این  درکتاب »16سیاستمدارایتالوی  که    چنین «جنگهنر،آغازمیکنم 
 که آنجا تا بود، ناپذیر خدشه او فرهنگ اگر و ؛ کن نابود را او هویت و فرهنگ بکشی، غالمی به را ملتی بخواهی اگر»  ــــ  د:گارن می

 بزرگترین دروغگویی نداری، دست در را وحقیقت  راستی ابزار که زمانی چون کن. سرنگون دروغ با را آن و بگیر کار دروغ از توانیمی

        «.بود خواهد جامعه  مردم وفریب تو پیروزی برای اهرم

بوسیله رضاء شاه قزاق )که ناگهان     استعمار  و دروغ  جعل تاریخیکه چگونه    شودمی  دیده  بوضاحت    یمکیاول براساس نظر
درپارس   شد(  تاثیرو  دگیرمی   قوت پهلوی  پارس  مجوسیتحت  های  ویهودی  فراماسیونر  یها  ،    (1)باهمکاری  خارجی  های 

های خزری    هخامنشیجعلی  تاریخ  جای آن    بهو    را حذف  ناگهان تاریخ هجریجایکه  تا  گسترش پیدا میکند،این جعل    سیستماتیک
تا سال  بیگانه   ب   ش ـ  ه1304را)که  .  می سازند  برجسته تبلیغات    جعلبا    ( بودندمنفوردر منطقه    پوریمعام    قتلحادثۀ  رمبتنی 

  شاه    وضعیترا از    کوتاه نظرشاه    ء رضا. البته  دست به فریب جامعه زدندبا تبانی یهودی های پارسی  شتی  ت زرمجوسی های  
 مفتخرساختند.  ( شاهنشاهی)اسم بی مسمی  ( به یکبارگی به  شاه هوتکی   )شاه قاجار شاه صفویبودن مانند سلف اش 

  ی فرمانبردارازخوشی زیاد چاکرانه استعمار را  ،  هشد  شاهنشاهی  اسم بی مسمی مجذوب    ،ردربدل داشتن اقتدا (پسر)رضا شاه   
ساده لوح وقتی از اصل این توطئه ودام    شاه .  فعال شدبیشتر  استعمار با نیروی سلطنت    کاری جعل    شیوۀ در چنین وضعیت    .  کرد

. در نتیجه دام  نداشت  نراه برگشت   که دیگر  افتاده   طوری   کار از کار گذشته ودر دام   زمانی است که  می شودآگاه  گسترده شده  
دانشگاه  استادان یهودی  تحت نظر  ابراهیم پورداودو  پیرنیاخانواده  اعضای    پارسهای یهودی و مجوسی به سرکردگیوتوطئه  

 (*)فرمائید.ب  خود دقت اخیر مقاله درج است لطفا   ر. به سند معتبریکه دشد  ی نظام شاهسرخور شیکاگو امریکا سبب 
 

 ؟ گسترش یافت همسایگان برای چه علیه  شده(ایران  پارس )جعل  مزورانه دولت  
برسی    است،  کهنآشکار  تاریخی   با شکوه مدنیت های  دارای    که ، فقط افغانستان را  سرپا  یم ژر  قطع نظرازهمسایگان دیگر    

دست به جعل    شده    حسادت پارسی ها  با سؤاستفاده ازاستعمارتحریک  در افغانستان سبب    نهاتمدموجودیت  درمیابیم که  میکنیم  
 .  ندن می زکاری وسیع 

اتحادجماهیرشوروی    شکستکه    ،تاریخ قریب    تا  (استعمار انگلیس سه بار   انهحشکست مفتض  تا)  گذشته  کهن  دورانافغانها ازمستند  تاریخ  
علیه افغانستان فعال  را  م  1991و روسیه     م1935و ایران    م1947دشمنان تازه بدوران رسیده مثل پاکستان  که  سبب شد     د،وب 

 . سازد
حمایت  به  وافغان    شوروی در جنگ تحمیل شده  ه  ک فعال شد،     طوری مهربانتر از مادر،  به عنوان داییاستعمارساخته  پاکستان  
دار وندار    ،همسایگی  نام تحت    و   ه شد هنگفت  های  صاحب سرمایۀ  ازکمک های جهانی به نام افغانها،    دزدی وسرقت   با،  استعمار  

مملو از افتخارات  تاریخی    افغانستان  که    اکنون جاعلین هراس دارند  .نمود تا دندان مسلح  افغانستان را بتاراج برد و خود را  
های    که با بلند  پروازی امروزه  . ایران  د زد استعمار را برهم خواههای اینده    ت سخوا بگذارند تا دوباره سربلند کند    آرام رااگر
اما    .هخامنشی  وساسانی  میخواست  تا از خصلت نوکری وچاکری رهایی یابدجعل شده  رک  زیر نام های  ا د و مداسن افاقد  

سرجان  استعمار گرفتار آمد. بقول  آخوندی  خمینی ودر اسارت دجال    ،  رهایی یافتنبه جایی  بدون اساس باعث شد که  های  دروغ  
 (*1)جنایاتش را می کشد.  کافاتارس مپملت دروغ گوی  جنرال اسکاتلندی که در زمان قاجارها گفت:    ملکم

استعماری     آتش جعل را  به  دیدند،    گذشتهجعل کاری های  در  خود رامنافع  چون  آخوندها  رژیم  قبلی،  ازجعل کاران  تاسی 
 . بخشیدندبیشتر رونق ۀ نفاق افکنی قومی رابخواست استعمار همچنان زمین .عادت دهندرابا دروغ ها   منطقه تا  بیشتردامن زدند

   :؟ کجاشد از خراسان و  آریانا های سمارق
  بعد   و بوده  آریانا  افغانستان  نام  سال  هزار  یکنیم   :  گویا  که   شوند.   می   باد  شاخی   اخیربه   سال  صدواند های   نوشته  در   اسم   دو    این
  هزار   یکنیم  دوبار    که   شوند  نمی  متوجه   بین  کوتاه   گویان  دروغ   . است   شده   خراسان   اش    نام  دیگر   هزارسال   یکنیم    بازهم  آن   از

  موجودیت   سند  مملکت   یا  نظام   یا  دولت   منحیث   ، 1300  تاریخ  از   قبل   جعلی،   اسامی   این  ؟ است  ممکن  چگونه   شده   قالبی  ساله 
  پیرنیا  خانوادۀ با شیکاگو یونیورستی بزرگ تاثیرجعلکاران تحت  که  اند یان کس ندا زده  دست  آشکار  جعل چنین  به آنانیکه ندارد.

  شاه  از  که  سازند  مؤظف  استعمار درخدمت  را  شاه  رضا  توانستند مزدور  منحیث  پارس  در  دیگر گماشتگانو   ابراهیم پورداود   و
  یا   دولتی   ش هـ  1304  از   قبل   اثر   یک   درهیچ  درغیرآن  شود.  سؤاستفاده   منطقه  در  پراگنی  زاردروغب ا  منحیث   اش،  ونظام

    ؟ است شتهندا وجود  منطقه  تاریخ  در   نامها این به نظامی  یا کشوری 
  دیگر  متون  به  ارسهاپ   متون  از  غیر  که  ما  خود  انگار  سهل  تاریخنگاران  متاسفانه  استعمار،  شده  توظیف   نویسان  تاریخ  نظراز  قطع
  جعل   پا  سرتا  که  ندن ک   مراجعه  اسناد  به   تا  شد  زمینه  آنها  تساهل   ،ندادند  نشان  گی  خبره  خود   از   اسناد  تشخیص  ودر    دندنبو  آشنا
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  ویهودی،  مجوسی   یانپارس  که   را   ممکن  هرجعل    اسالم  دین  برعلیه   اصل  ودر   عربی  ضد   بظاهر  تبلیغات  اثر   بر   بود.   ودروغ 
  وحی  را  پارسها  گفتارجعلی  تشبیه  بال  و  کردند  تکرار  آنرا  ما   افغانی  مؤرخین  از  تعدادی  متاسفانه      .ند نمود  القاء  بجامعه  بودند  قادر
   دند.بخشی   اعتبار را  آنها وجعل شدند آنها ابزارتبلیغ  وسیلۀ   ندانسته شمرده  منزل

  خود  از   محترم مؤرخین .شد  بسیاربد عواقب امرباعث این نکردند. شک  اسناد آن به خود  وسادگی  صداقت ازانتهایما   مورخین
  هزارساله   یکنیم   دوبار   را  قالبی  شدۀ  جعل  ادعای  این  پذیرفت؟  باید  داسن ا  کدام  برویت   را  واهی  یهاادعا  این  که  نپرسیدند    هیچگاه

  بوده   ن خراسا  و   آریانا  مشخص   نام   دو   با  افغانستان  گویا  که   اند؟  زده   قالب  اساس   برچه   دروغگویان  شود   هزارسال 3  حدود   که
  مناطق  ونه امروزه افغانستان نه که آشکاراست  شریف مورخ هر  برای .نکردند شک  اسناد چنین به  متاسفانه ما افغانهای  ! است

  دیگر جهانی  شده شناخته  بزرگ های  راطوریامپ  بجز جهان دیگر نقاط  از بسیاری  وحتی نداشته یکدست های دولت همجوارآن
  بزرگ  زمینداران  هایی  حکمروایی  که   بوده  ِالطوایف   ملک  جهان  اکثر   .نداشت   وجود  یکدست   بزرگ   حاکمان  جهان   اکثرمناطق   در
  بر  مبتنی  ساله   هزار   یکنیم  دوبار  آنهم    ناسالم   ادعای  چنین  پس    داشت.   مستمر   رواج  جهان   وکنار  گوشه   درهر  خانوادگی  شکل  به

 نیست؟  اعتبار قابل  سند ذیل  دالیل

  و   َدَور   در   که   شویم  می  متوجه   آشکارا   کنیم  برسی   موجوده  اسناد  برویت   هستیم  آشنا   بهتر  آن  با   که   را   خود   ای   منطقه   اگر      
 بنام دیگر    قدیمه  سند  سه   و  ولنکیکا   کتیبۀ  و  رباطک  کتیبۀ  کوتل   سرخ   های   کتیبه  آن  سه   که  است  موجود   سند  شش   فقط  ما   اطراف
  سندی   ابومنصوری  شاهنامه  از   مقدمه   فقط    یا  و   (   نیستند  متحدالقول  آن  نام   در   هنوز     مورخین   که   )   بُندهشن  یا  بُندهش  ،  نامه   خدایی   های

  منظور   اگر  اند؟  آورده   بدست   کجا  از   را  واهی  های  ادعا  این  پس    د.باش  شده  ثبتو  سجل   آن  در  اوضاع  که  نیست  دست   در  دیگری
  دست   در  فوق  شده  ذکر  ازاسناد  غیر  سندی   منطقه   چراکه   ؟ند کرد  باور   نامها  این  به  چگونه   نیست  دیگری   چیزی   افگنی   نفاق   جز

  زبان   اول  شاعران  ازاشعار    اکثرا  اسناد  این    داریم  دراختیار  سوم  قرن از  بعد  اسنادیکه  باشد.  هجری   سوم   قرن از  قبل   که  ندارد
  شاهنامه   دیگری   پی  یکی  ت قدام  اساس  بر   ها  وشاهنامه   ،رودکی  آثار  با   بلخی،  ،شهید   مشرقی   فیروز   ،   بادغیسی  حنظله  مانند  دری

  مانده   باقی  آن  از  مقدمه  فقط  که   )منصوری  ابو  شاهنامه   ،  بلخی   علی   ابو   شاهنامه  بلخی،   مؤید   ابول   شاهنامه   ترکمن،   مروزی  مسعود 

  . نیست  وجودم   سند  منحیث  پیامی  چنین  آنها  در   که   . آن   بعد   دیگر  چند   و   فردوسی   شاهنامه  آخری  و   بلخی   دقیقی   نامه   گشتاسب (،است
  آریانا     ۀ کلم   . دانست  یاعتبار   سندی  بتوان  را   آنها    پشتوانه  بدون  واهی  آثار  که  است  بعید  شود  اجیرشده  های   خارجی  بر  تکیه  اگر

  هجری   1304  از  بعد  فردوسی  شاهنامه  سندیت  حالیکه  در)  اند  کرده  قلمداد   هزارساله  سند  فردوسی  شاهنامه  از  ناشی  را  ایران  و
  مانند   شبیه  کلماتی  شده   سروده  شعری(  ابحار  از  یکی  ) متقارب  بحر   در  چون فردوسی  شاهنامه  اول   (2).است(  سوال  زیر   خودش

  صاحب داکتر  شاد  روان  تحقیقات  براساس  ایران  یا  آریانا  کلمات  اما   باشد  داشته  یسازگار  بحرشعر  این  با  میتواند  یر ا  یا  ارن
  می   بر  کلمات   این  با  شاهنامه  در   ،دانشمندان  و  ادیبان  هرگاه   د.کن   ی سازگار  متقارب  بحر  در  که  تواند  نمی  ،جاوید  عبداالحمد 
  شاهنامه   به   مردم  فریب  برای  ناجور  وصله  چون  اینطرف   به   سال   وند  صد  از  که   ندا  زهتا  شدۀ   جعل اشعار   که   میدانند  واضح  خورند
  واند  صد  از  بیشتر  که  کنید  دقت  شاهنامه  آن  چاپ  تاریخ  به     لطفا   دیدید  را  سندی  چنین  که   فردوسی  درهرشاهنامه  .است   شده  پیوند
  از   سند   کدام   برویت   شاهنامه   اینکه     ثانیا  تهران(   یا  )مسکو   باشد   شده   نشر   درکجا   که   تفاوت   بی   ندارد. بیشتر    قدامت   اخیر   سال 

  را   ها   افسانه   چنین  نیست. و  نبوده  بیش   افسانۀ   آن   قبل   یای   استوره   کتب   که   چون   . است   نامعلوم  ؟زند  می   سخن    ایران و  آریانا 
  . اوست  پیشۀ  بلکه   نیست  فردوسی   اندیشه  شاهنامه پیرارپورناصر  مرحوم   بقول  است.  نموده  شاعرانه  تخیالت  بیشترغرق  فردوسی

  یک   زمین   طبقه   ازهفت   خود   درتخیالت   فردوسی   .آسمان گشت هشت وزمین شش شد//    ز گرد سواران در آن پهن دشت  )
  تاریخی   اسناد  بدرد   جزدرهنرشعر  ایکه   ومبالغۀ   کذب   میرساند(  طبقه   هشت  به   را   آسمان   طبقه   هفت  و  برد  می   باال   برآسمان  را   طبقه 

  1935  از   قبل   را   پارس   مشخص  رژیم   که   اند   نموده   مذبوحانه  تالش  پارسها  جعلیات،   دادن  نشان  مؤثق   برای  پس   .نمیخورد
 تاریخ  از   قبل   که   شود  پرسیده  اگر  باشند.  داده   فریب   را   خود  جوان  نسل   تا   .کردند   تبدیل  و  کنند  تبدیل  ایران   کلمه   به   اسناد  درتمام

  سال   صدواند  در  آنهم  سمارق  همچون  ایران   کلمۀ  ازکجا   پس  نداریم  ایران  بنام   افسانۀ  یحت   دیگر  "ایر "  یا  " رآ "  افسانۀ  جز   شده  یاد
  آثار   در  نیست(  مشخص  کنون  تا  وثغورش  حدود  )که  ما  منطقه   همین  که  گفت   خواهند  آزرم  بی  کاران  جعل  ؟است  رویده  اخیر

  واُسطرالب   رمل  گمانم  ندارند.  ضرورت   سند  به   گوی   غیب  ها  خارجی   یعنی   سند  نبود  در  . است  شده   دیده  ایران   ها  خارجی 
 دن. کر لقبو  جای   نه ،باشد شتهدا  مکث جای   مغرض های خارجی 
  رازهای   از   پرده   که   است  پرداخته   عالمانه   چنین  ،   ما  منطقه   در   ها  خارجی   نظرات بر  مبسوطی   مقاله   در   « مرادیان  حمید »  جناب
   است:  توجه  وقابل  برمیدارد دیگر

ــ   [  ها  ]غربی  نویسد  می   موصوف   انگیز   شگفت  رشد  بشری،  نظیر  کم   تمدن  رشد  و  شکوفایی  مهم،  اکتشافات   عظیم،  اختراعات"    ـ
  و   بشر  فقر  و  رنج  کاهش  بیان،  و  اندیشه  آزادی   بشر،   حقوق  و   انسان  اصالت   موضوع  فلسفه،  تکنولوژی،  و  صنعت  تجربی،  علوم

  قدرت   مهار  طبیعت،  و  قهار   خدایان  از   بشر  ترس   کاهش   و  طبیعی  رخدادهای   علل  کشف  طبیعت،  مهار   و  تسخیر  عمر،  افزایش 
 ترین پسند  دل و کامیابی  ترین مهم جمله   از توان  می را  و... گانه سه  قوای  تفکیک ایجاد دموکراسی، و  جمهوریت سیستم توسط 

    شمرد.   غربی هایانسان سوغات 
  هایاستثمار  و   استعمار  که  ]وهستند[ بودند  نیزدرغرب  مغرضین  بشردوست،   و   متمدن  کار   نیکو  انسانهای   کنار  در   متأسفانه   اما

  شکار  سیاه،  و   زرد  و   سفید   نژاد   طرح   شده،   اشغال   ممالک  بومیان  غمبار  هایکشی   نسل   کهنه،  و   نو   هایقاره   اشغال   ویرانگر،
  و   آزادی   از  ابزاری  های  استفاده   و   سیاسی  هایریاکاری  جهان،  هایثروت   و  معادن  چپاول  سخیف،  آپارتاید  و  سیاه  هایانسان
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  نیزدر   را   و...   اتمی  بمب  از   استفاده   و   جهانی  دوم   و   اول   ایه جنگ   یعنی  بشر،   تاریخ  هایجنگ   ویرانگرترین  ارتکاب   بشر،  حقوق 
  وغارت   هازجرانسان  بر  بشری،  دیگر  تمدن  هر   از   بیش  غرب،   داری   سرمایه  نظام   و  تمدن  شاید  و   دارند   [ دوسیه]  خود  پرونده
 است.  بوده متکی دیگران هایثروت 
   اند.  کرده  مطرح را  نژادی  های فرضیه  و  نموده  علج  تاریخ آنان که  است این غربیان،  سیاه های  [ دوسیه]  پرونده از یکی
  از  آنان  اند.   شده  آشنا  نگاری   تاریخ  و   تاریخ  و   تمدن   و  فرهنگ   و   علم  با   اخیر   قرون   در  غربیان  باستان،  یونان  دوران  از  جدا
  سلطه   و  استعمار  به  دادن  مشروعیت  منظور  به  و  خود،  گذشته  تاریک  و  سیاه  تاریخ  از  رهایی  منظور  به  سو،  این  به  هژده   قرن

  تاریخ   ،آرین  و   هند   مشترک  نژاد   و   سفید  نژاد  فرضیه  طرح  با  و   زدند   دست   تاریخی  وعریان  بزرگ   جعل   یک  به  خود،  جهانی
 ( ازماست  تکیه) "نامیدند. برتر  نژاد و   آریا نژاد را خود   و  کردند سرقت  را  آمودریا جنوب   اقوام ساله   هزار چند

  این   به  توجه  با"   : است  نوشته  هربا  درین  انگلیسی  متعدد  اسناد   و  منابع  از  استناد  به  آلمان  پوهنتون  استاد  رواسانی   پروفیسور 
  معین   دوره  در   معین  جامعه  هر  فرهنگی و اقتصادی  شرایط  بازتاب  عمده   بطور  سیاسی و  اجتماعی  نظریات   و  افکار   که   حقیقت
  توسعه   و  پیدایش  با  دقیق  ای  رابطه  امریکایی،  اروپایی  جوامع  در  نژادی  هایفرضیه   توسعه   و  پیدایش  که   داد  نشان  توان  می  است،

  جوامع   همان  مسلط   فرهنگ  از   را  اش   سازنده  فکری   اجزای  و  داشته  داری  سرمایه  استعمار  و  داری   سرمایه  یدتول  شیوه  ،کلنیالیسم
  اشکال   به   کنون   تا   میالدی  18  قرن   دوم   نیمۀ   از   که   نژادپرستی  های فرضیه   همه   هدف   که    است   دراین   کالم   جان  است.   گرفته 
  سفید  »نژاد فرهنگی و فکری  اولویت  و برتری اثبات [ برای ستای  مذبوحانه تالشی ] شود،  می و شده بیان گوناگون و مختلف

 ... است  جهانی جامعه در  انسانی  هایگروه  و  اقوام  همه  بر آن »آریایی«  [  ساخته تازه ]  شاخه و  »اروپایی« 
 

  در   ( Rasse) نژاد   کلمۀ و   مفهوم   ، اروپا در  شده  منتشر  های  المعارف   دایرت   از   یک   هیچ   در  میالدی،  هجدهم   قرن  دوم  نیمه  تا
 ـ"  است نرفته  بکار  تاریخی هایبررسی  و  سیاسی  و  اجتماعی علوم  با رابطه 

  در  که  اروپایی  و   هند  زبان  آنکه   "با  ـــ  : است   کرده  تصریح  و  اعتراف  خود  ،   آریایی  تاریخ  مهم   جاعالن  از  یکی  فرای   ریچارد
  دین   و  اجتماعی  وضع  که ؟؟؟[   اند]گفتهمی   سخن  بدان  ایناشناخته  مردمی   که   است   زبانی  و  است  ساختگی   و  فرضی  داریم   دست 
  دردسترس   بهتری  ۀپای   آنرو  از  کنیم،  گذاریپی  را  ساختمانی  ،  فرضی  یپایه   این  اساس  بر  ناچاریم  نیست.  روشن  ما  بر  نیز  ایشان
 .   [است  ساخته خود  بیشترمجذوب را نظر آماتورکوتاه  مورخین  که خیالی و تهداب بدون  بنای است  چنین]".نداریم

  

  در   انسانی  نیک  صفات  منحیث  ،میقو  نژاد  برخالف  است  گرفته   بخود  را  امروزه  آریا  شکل  اواخر  درین  که  رای  کلمه  شک  بدون
  گذر،   خود  از   انساندوست،  راستکار،  عیار،  باشرف،   ،  نجیب  ،  آزاده   که:   شده  می   اطالق  مردی  و  زن  به  داشته  وجود   منطقه

  وبه   شوالیه   ها   فرنگی   )بقول   ودراویش   پناه   بی   مردم   همدم  فقیر،  مردم   حقوق  مدافع   برخورد،  خوش    دلیر،  جنگجو،  صادق، 
  نژاد   از   نظر   قطع  تواند،  می  رشدهنیکوکا  نسانهایا  تمام  به   منسوب  که  میکردند  مشخص   صفت  این  به   را  (  افغان  ها   هندی   قول 

   است،  نبوده  مطرح  ،باشد  افگنی  نفاق   و  نژادی   انۀاحمق  طلبی  برتری  خواست   که  نژاد  بنام  هیچگاهی  است  مسلم  آنچه  .آنها     وقوم 
  گران   استعمار  فقط  .باشند  داشته   برتری   و  تفوق  بردیگران  که  شناسد  نمی  دنیا  در   را    ومردمی  قومی  هیچ  انسانی  منطق   چون 

 . نددار عوامفریبی مزورانه چنین کن حکومت  و  اندار  تفرقه  شعار:  تحت که اند صفت   روباه و   حریص
    

  غربی  جنایت   این  ،آلودند  پرستی   نژاد  به   طلبی   وبرتری   هژمونیستی  اغراض   بخاطر   درغرب  گران   استعمار  را   کلمه   این  زمانیکه
  به   .کشاندند  مرگ   بکام و خانمان  بی   را بیغرض  و   مظلوم  انسان   هزاران   . شد   کنارجهان  و  گوشه  در   فراوانی  منازعات   سبب   ها

  بقول   افغان   و  وعرب  وتاتار  تـُرک   راکه  مانده  در  شیرازی  ارسهایپ  های  ماسیونر  از   تعدادی  ها  غربی  طلبی  تفوق  از  پیروی
  های  غربی  خدعۀ  چنین  با  شدند  می  شناخته  همنطق   طایفه  ترین  ذلیل  و  ترین  خوار   و  بودند  آورده   بر  سرشان  از   دمار  خودشان
  متوجه  ارسهاپ  ازینرو  نمودند.بسیار ی ها سؤاستفاده  کلمه ازین پارسها  اوایل در   کنند. مجاب  سادگی  به  را  پارسها توانستند مکار
  غیر تل ااص در  آریاو  افغان  کلمه زیرا نبود آنها نفع به  چون  . شود مسخ باید نیز افغان  کلمۀ وبخصوص افغانستان  کلمه که شدند
      .شد  رایج کشور در بیغر  جنتلمین  و  شوالیه  منحیث  آریانا و   آریا آرین،   کلمات ، اخیر سال  دص  در  . دارد ثبات خود  بودن نژادی

  صادق،   راستکار،    جوانمرد،   انساندوست،   باشرف،   آدم  نجیب،   ،   آزاده  شخصدالور، شهسوار، عیار، مبارز،    معنی  به  :  افغان  کلمۀ  اصل  در
  میتواند  یهرقوم  کار  نیکو  انسانهای  که    گذر،   خود  از  ودراویش.  پناهان  بی  همدم  فقیر،   مردم  منافع  مدافع  برخورد،   خوش  سرباز،   جنگجو، 

   نیست.و  نبوده دخیل افغان درکلمۀ طلبی  تفوق و  پرستی نژاد هیچ  ، شوند یاد  (افغان )صفت این  به

گذشته    .یافت   رواج  درهندوستان  باراول  برای  افغان  صفت  فوق  معانی  با  مبتنی از  نام  رفته  بکار می  درهند  دور  های  این 
در کتاب خود    (Varāha Mihira)میهیرا   واراها  قرن ششم میالدی هندی ( شناسستاره  ریاضی دان و استرونومیست )  ت.  اس

تبدیل    افغانکه بعدا  به    ها پتان را برای اشاره به   a)ṇ(Avagā »افگانا«  ( کلمهhatṛ(B   hitā)ṃsa-برهات سامهیتا به نام
 به هند.  از خارج های آمده افغان جز به تمام   ،نبست داده نشده است مشخص  ثبت نموده است و در حقیقت به هیچ قومی هشد

مشخص شد که در لشکر کشی های مختلفه افغانها  افغانستان(  ) اعم از تمام اقوام ساکن در  افغانهابخاطری به    پتانیا    افغانصفت  
   غوری های  اولین افغان دوره بسطام سوری و شماخ سوری و بهرام شاه سوری(،    ) ی غوریسوری هابه  سرزمین هندوستان از  

همۀ  که برای هندوستانیها    پشتون وسوری های    های لودی  پشتون گرفته تا    )غزنوی(ترکهای غز وبعدا      که به هند رفتند  بودند
منحیث کلمه احترام استفاده    پتانیا    افغاناز کلمۀ  هندی ها  ند،  ه بودحیثیت یونانیان را داشتند و سبب ارتقای تمدن درهند شد افغانها  
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  . بخاطر یاد می کردندخارج را با این صفات  آمده از   یازینرو افغانها  ، ها حاکم بودکاست  نظام  بی عدالتی  هند  چون درمی کردند.  
ندا چون   طلبی  تفوق    ، یهند  یها  کاست   ظالم   اشراف   به   نسبت  را  افغانها  جوانمردی   اه  هندی  .دتن شخصیصه 

وتاریخی نام بسیار قدیمی    اوگانو   افغان امن    (. نجیب  انسانهای   به  نسبت  هند  شریف  مردم  محترمانۀ  )سلیقۀ.گزاربودنداحترام
 ریبن اث  نینوشته عزالدهمچنان درکتاب الکامل  ،  های یاد شده فوق  کتابمانند   هندتاریخی است که درمنابع مهم ومعتبر

 . می کندیاد  قرن سوم میالدیبه نام ابگان)افغان( درکه کسی بود  ساسانی شاپور یکم همچنان. است موجود ذکر آن نیز
 

   :"خراسان و غرب شرق،"  عناوین
  آلمانی   زبان  در  و Orientland Occidental  ــ   West und Ost    انگلیسی  زبان  در   ، خراسان  و  غرب  شرق،  کلمات

Morgenland  Abendland گاه   طلوع   سرزمین  را  ها  کجا   که ندا  ارتباط   ر د  آفتاب   غروبو   طلوع   با   فقط   که   هستند   لغات  
   .  غرب مو شرقم کلمات مثل  .میدانند خورشید  گاه افول   یا گاه  راغروب ها  کجا و خورشید 

  غرب   و   نامیدند.  می  )خراسان(  د خورشی   گاه   طلوع  را  زابلستانو    کابل  ،وزنیمر،  سند  ،هند  ، ماوراالنهر  مناطق   شرق   در   چون

  ونه  باشد  کشور   میتواند نه  خورشید   گاه   طلوع  یا  خراسان که  کنید  دقت  پس  غربی.  اروپای   بخصوص   خورشید گاه  غروب   را،
  طلوع   کلمۀ  از  اش  محیل  پایدوان    استعماربوسیلۀ  چگونه  که  شود  می   واضح    شناخت.  میتوانکشور  یک   منحیث   را   اروپا  غرب  هم
    د. دار  "خراسان"  نام به شهرک  یک که امروزه ایران صوصبخ . اند کرده سؤاستفاده اندازی فاقن  غرض مزورانه  خورشید گاه

شرق  که  متداول شد  به منظور سیادت بردیگران  انگلستان   اصال  در    شرقی ها به    دور و    میانه ،    نزدیک    همچنان اصطالح
 به کشور های  شرقی خطاب کردند.  شرق دور و  شرق میانه، نزدیک
  و   یسی ل انگ  زبان در  که  شد   ومروج   طرح   محیالنه  اروپا   شدن  محور   برای   جغرافیایی  اصطالح   یک  دور   خاور     یا  دور   شرق
 .گرفتند می  کار آن  از خاص   دالیل  به شرقی  آسیای به  اشاره  فرنگیدیگر  هایزبان از  بسیاری  در  آن معادل

 

  دور   شرق   امروزه   کرد.  اندام  عرض   منطقه   این  برای  هارسانه   بیشتر  در   کلمۀ   متداولترین  شرقی  آسیای   میالدی،   ۱۹۶۰  دهه   از
 .شود می  محسوب پرستانه نژاد حتی  گاهی و  تهاجمی قدیمی، منسوخ،  لغت  یک  اغلب
  آن   در   که   است  جغرافیایی سرمشق  یا   پارادایم  یک   از   بخشی  زیرا   است  محور  اروپا   لغت    یک   ذاتا   دور  شرق دیگر  بیان  به

  اقتصاد در  اروپا  بودن   ثقل   مرکز   بیستم  قرن   پایان  تا   شود. می   نامیده « میانه  شرق » یا  «نزدیک  شرق» نیز غربی   آسیای حتی
 .ندارد  واقعیت دیگر اکنون که  بود  بحث قابل جهانی 
  بخش   سه  از   قسمت   دورترین  ، دور  شرق  که   معنی  این   با  شد  اروپاییان سیاسی   جغرافیای  ادبیات  وارد   ۱۲  قرن   از دور  شرق
  قرن   اوایل  و  ۱۹  قرن  از  نیز چین  کشور   مردم  دلیل  همین  به  .میباشد   میانه   شرق  و  نزدیک   شرق از  تر  دور  که  است   شرقی

  کردند.   مشخص  دور   کلمۀ  با  دارد   قرار    غرب   جهان  در   هرآنچه   یعنی   „泰西( Tàixī“(  «دور  غرب »  را  غرب  جهان ۲۰

 . نمود  مکث باید شده  یاد اصطالحات   این تمام به  پس ساختند. وساقط زائل نوعی  به را  یمحور اروپا  یعنی
 

  دون   هرنوع  حاضربه  پول  بدلدر  جاسوسیابزار  منحیث  شناختند،  نمی  را  اصل  هیچ  دیگر  پول  بجز  که  هاینما  انسان    بدبختانه
  گروه   این  .نددشرخدمتگا  زنان له  له  وبزرگ  کوچکاستعمار  رکاب در  شکارچی   تازیهای  ابزارهمچون  منحیث  آنها  شدند،  همتی
   ( کشور  بدخواهان  شدن  بیشتر  و   داخلی  ثباتی  بی  =  .)نتیجهانداختند  براه  افکنی  نفاق  غرض  کاذب  نشرات  با را  استعماری   نادرست  تبلیغات  حامیانرام  به

 

سرزمین  پتر کبیر یا    یکم  پتر و مثل روسیه قبل از    اتو ادوارد لئوپولد فن بیسمارکمثل آلمان قبل از    وهمسایگان درکل  افغانستان
  بیسمارک    . همانطوریکه به وسیلهداشتندحکمرانی  گوشه آن حکومت های کوچک طوایف مختلفه  برهرکه  ملک طوایفی   بود
به وسیله    ،  پارچه شدیک  روسیه    پتر کبیرد و به وسیله  وپارچه شیکدست و یک  مؤفق شد سرزمین  ،  آلمان  (صدر اعظم آهنین)

افغانستان  مشخص  پایان داد و با نام  را  قدرت های کوچک خانخانی طوایف    .دگردی   یک پارچهنیزافغانستان    امیر عبدالرحمن خان 
حرف اول  داشتن  وبخاطر    افغانستاندر تمام اسناد جهانی منحیث کشور  که    تبارز نمود.  در ساحه بین الملی    (سرزمین دالوران )

   شد.   جهانیثبت    افغان ملت    منحیثآن  مردم    . بگیردقرارجهانی  بین الملل  ای  صدر نام هدرکه    ب شد سب اول نام افغانستان  در    الف 
طوفان تباه کن  بلکه    می باشدن   خراسان و  آریانااسم  موجوده ملی    نفاقمرض  نیک میدانند که نسخۀ عالج  کشور  وآگاهان  ملی یون

   سان است. یکبار و فاجعه ر برای تمام اقوام کشو نفاق غافل ازینکه. خواهد شد کشور سرتاسری 
     اکرام است.  ابلق.  اردحکایت د  کشورباشندگان  تمامازنجابت وجوانمردی که  « افغانو افغانستان »اسم با مسمی  در حقیقت   
که پاکستان ناخلف به    دیدندپاکستان وایران را بوضاحت  دولت  افغانستان و جهان خوشبختانه نامردی های  اخیر  چهل سال در

تمام همسایگان مسلمان   اب آشکار که  نامردد؟ همچنان ایران رمادرش هند رحم نکرد به همسایه اش افغانستان چگونه رحم می ک
  نمود مشابه  سازش    ،بودحامیانش  د و فقط با یک همسایه اش که پاکستان خدمتگار  وب خدمت استعمار واسرائیل  ب وعیسوی اش  

 . ندغرق بد بختی نمودافغانستان رابیشتر سؤ استفاده کرده  کشورما  ، از اعتماد نامرد  گانهمسای 
   اعتراف میکند که: گویته آلمانی خطاب به  پاکستان اقبال الهوری درمورد وطنش 

 . (است  آلوده به فساد استعمارانگلیس پاکستان زمین مرده منظورش از زادگاهش )  تو چمن زادی چمن پروده ای ــ من دمیدم از زمین مرده ای  

            ه دارد ــــــادام                         تقدیم می شود. اخیرمقاله در    یعنیــــ  ضمیمه ها و مآخذ در بخش دوم 
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