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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.

۲۰۲۱/۰۳/۱۰

حامد نوید

ریشه یاب کلمه افغان در پرتو اسناد تاریخ
ٔ
ٔ
کلمه افغان نظر به مطالعات زبانشنایس و دقت در متون کهن تار ی
یخ یک کلمه باستانیست  .درحالیکه پشتونها
مانند سایر اقوام کشور نظر به ماده چهارم قانون اسایس افغانستان «افغان» هستند ،اما از نگاه علم
ٔ
ی
ایتومالوج ( Etymologyریشه یاب و تحول ی
ی
ومکاب واژه ها) کمله افغان را نیم توان تنها به اقوام پشتون پیوند
زماب
ی
ٔ
ر
یاب واستحاله کلمات مخرج مشتک ندارند .بطور مثال کلمات بلهیکا  ،بخدی ،
داد  ،زیرا این دو اسم خاص از نگاه ریشه ی
ی
ر
ری
داشت حروف «ب» و«خ » و گایه «ل» شباهت ریشه ب را ارائه میدارند ،همینگونه واژه های
باخت و بلخ با
ٔ
ریشه ر
همگون «هره ر
ری
مشتیک را بازگو میکنند ،اما نامهای پشتون و افغان از
داشت
ویت» « ،هریوا» « ،هری» و«هرات»
ر
ی
ی
معتت تاریخ پیش ازاسالم ،چون
ایتومالوج این اشتاک وشباهت را بهم نیم رسانند .نام پشتونها درمتون
نگاه علم
ی
متون ریگویدا و مها بهاراته )داستان حمایس کهن هند به زبان سانسکریت( و همچنان در متون زبان پراکریت به
تلفظ  Pakhtasپکتاس آمده که همانا پکتها پختها یا پشتون ها یم باشد و در یادداشتهای هرودوت مؤرخ بزرگ
ٔ
ی
ر
مشتک لغوی آن آشکار و مشهود است .درین رابطه آگره
یوناب بنام پکتیانس  [1]Pactyansیاد گردیده که ریشه
واال  Agrawalaمحقق معروف هند در زبان سانسکریت ابراز یم دارد که کلمه افغان معرف نام قوم و تباری خایص
نیست .نظر آگره واال به این دلیل صائب به نظر یم آید که در میان عشایر پشتون مانند ځدران  ،منگل ،غلزی،
ی
بنوج،
در یاب ،هوتک ،اندر ،کاکر ،احمدزی ،رس یبت ،پوپل ،سوری ،گدون ،لودی ، ،ستانکزی ،محمدزی ،یوسفزی،
ر
سواب ،سهاک ،شینوار ،ابدایل ،بارکزی و اقوام دیگر پشتون چون اروکزی  ،بایم زی  ،هوت خیل و تره خیل
خرویط،
ٔ
قبیله ویا قویم بنام افغان زی و یا افغان خیل وجود ندارد .حاال باید دید و جستجو کرد که کلمه «افغان» از چه واژه و
یا اصطالج ریشه یافته و استحاله نموده است؟ در ٔ
دوره کشف آهن کشف آهن و پرورش اسپان رزمنده ،بخصوص در
ٔ
یی
رسست شمال افغانستان در حوایل ۱۸۰۰ق.م .از نگاه اجتمایع طبقه جنگجویان را بنا بر مندرجات ریگویدا
جلگه های
ر
بوجود آورد .در هند نظر به خصلت طبقاب آن جامعه این طبقه را کشتاریه  Kshatiryaمیخواندند ،اما در متون
ٔ
متفتند بنام  Aśvakanاسوه کان
حوزه سند،
سانسیکرت سوارکار یاب را که از طریق کوب ها (کابل) به
کشمت و شمال هند ر
ر
ٔ
یعت سوارکاران یاد میکردند .در اوستا ر ی
ی
و در متون پرکریت به تلفظ (اوه گانا)  Avagānāی
بمعت کوبنده
نت واژه «اوه گان»
ٔ
و جنگجو آمده است .ی
ازیتو زبانشناسان از نگاه علم  etymologyیا تحول واژه ها در یط زمانه ها کلمه «افغان» را
ی
ی
ری
مؤرخت وزبانشناسان معروف چون
باستاب میدانند .اصطالح « افغان» به اساس مطالعات
برگرفته شده ازین واژگان
ٔ
][2
ری
مارتت  John Martinو الیسه ریکلیوس  Élisée Reclusمؤرخ وزبانشاس فرانسوی کلمه «افغان» لقب
جان
ٔ
ٔ
ر
ی
ی
نارویخ  ،مک
بهمت گونه واژه «اوه گان» بنا به عقیده کریست لیسن Christian Lassen
.
بود
رزمجویان
و
ان
ر
کا
ر
سوا
ی
ر
لقت بود که از دیرزمانه ها به
کرندل  McCrindleو الکساندر کنینگهم  Alexander Cunninghamبرتانیوی ی
سوارکارن داده میشد ] .[3از انجائیکه اسپان اصیل و تندرو باعث رپتوزی جنگجویان در ینتد میگردید و آنانرا بر دشمنان
ر
ری
مرتبت
بداشت اسبان اصیل مباهات میکردند و پسوند اسپ لقب و
رپتوز میساخت شاهان و جنگجویان آریانای قدیم
ٔ
بود که به شخص شایسته آن داده میشد ،مانند لهراسپ (صاحب اسپان تندرو) ،زرآسپ (سوارکاری با اسب گندم
ی
(فرمانرواب با ده هزار اسپ تازنده) ،ویشت آسپ ( سوارکاری نجیب با اسب بیدار) و امثال
گون وزرین) ،بیورآسپ
آن .سلسله شاهان اسپه یا اسپه گان درجلگه های شمال هندوکش در ر
باخت باستان جای که پرورشگاه اسپان اصیل و
ری
واب شانرا اساس گذارده و دامنه اقتدارشان را درنیمه هزاره دوم پیش ،ازمیالد تا کابل و
تا زنده بود
نخستت مقر فرمانر ی
ر
آراکوزیا (کندهار و هیلمند ) گستش دادند.

د پاڼو شمیره :له  1تر11
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

مجسمه برونز سوارکار باختری (اسوه کا)
هزاره اول ق.م ، .بریتیش موزیم
ری
دلتی بود و این شاهان
اوستاب یک شاهان بلخ سوارکاری
در فرهنگ
وداشت اسپان ممتاز عالمه سلحشوری و ر
ی
بنام خاندان اسپه یا اسپه ګان در تاری خ مشهورند .مانند این ابیات ر
دقیق:
چوگشتاسپ را داد له راسپ تخت
ف رود آمد از تخت و بر بست رخت
ب ب لخ گ ز ي ن ش د ب ران ن وب ه ا ر
که یزدان پ رس ت ان ب دان روزگ ار
م ر آن ج ای را داش ت ن دی چ ن ان
که م ر م که را ت ازيان اي ن زم ان
معت فرزانه و صاحب دانش ،زر ر
درعهد گشتاسپ یا )یک ویشتاسپ( با پیشوند «یک» به ی
اتشتا سپیتما ظهور کرد و کتاب
آیت اوستاب در تقویت و ر
اوستا را نوشت .همان بود که گشتاسپ با روی آوردن به ر ی
گستش آن کوشید.
ی
فرمانرواب بزرگ
درتاری خ هند دوره ای که بنام مهاجانا پندا  Mahajanapadaاز ) ۶۰۰تا  ۵۰۰ق.م (.دوره
ی
ی
ی
یاد میشود باعث ایجاد روابط ر
ی
ری
کنوب افغانستان و هند گردید .مطالعه رویداد های تاریخ
رسزمت
گستده فرهنگ میان
ی
ر
عمیقت روابط
باستاب تر از آن چون رگویدا و مهابهاراته ازنگاه مطالعات تاری خ اجتمایع در شناخت
این دوره  ،و اسناد
ی
انساب میان هند و افغانستان کمک زیادی مینماید.
اوستاب  aspaاست که در زبانهای معارص پشتو و پاریس دری ریشه یافته
کلمه سانسکریت  ، ashvaدر زبان
ی
از همان ٔ
ی
ی
ی
.
باستاب میباشد .آسه  assaدر زبان  Prakritبه معت "اسب"و  Ashvakaبمعت "اسب سوار" باشندگان
واژه
هند در ادوار قبل از میالد "سوارکاران " و "پرورش دهندگان" اسب را اسوکان (اسپه گان(خطاب میکردند و دامنه های
ری
"رسزمت اسب "] Ashvakayana [4و  Ashvayanaمیخواندند [5] .زیرا این مردمان به معنای
کهسار هندوکش را
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ری
رسزمت شان یم
خته بودند و رنتومندترین اسپان رزمنده از
واقیع کلمه"اسب سواران" ممتاز و در پرورش اسپان رزمنده ی
][7
آمد [6].در Mahabharataر ی
نت اصطالح  Ashvakanaذکر یافته و نویسندگان کالسیک گریکو رومن مانند
ی
آریان  Arrianمعادل آنرا به تلفظ  Assakenoi Aspasioiو ( )Asscenusبه ی
معت سوارکار نگاشته اند .ازیتو از نگاه
اکت زبان شناسان واژه های «اسوکان» « ،اوه گان» و «افغان» به (تلفظ امروزی) ریشه ر
ر
مشتک دارند[8].
ٔ
ٔ
بحواله متون حمایس مهابهاراته  Mahabharataطایفه از اسپگان بنام کامپوچاها ذکر یافته  ،که ماهر ترین
ی
ری
رسزمت آنها پرورشگاه اصیل ترین اسپان ذکر یافته است .قبایل کامبوجاس
باستاب پایل Pali
سوارکاران بوده اند .در متون
ر
ی
ر
رسزمتی
ی
آيت زردشت بوده اند .برج از باستان شناسان این
به زبان
ر
اوستاب (باختی کهن) صحبت یم کرده و رپتو ر
ی
ی
][9
باستاب را جلگه های شمال هندوکش ( نواج قطغن و بدخشان امروزی) میدانند و معتقدند که زردشت از آنجا ظهور
کرده است.
ر
ی
بنا بر مطالعات ویتل  Witzilبه استناد ضمیمه ای درکتاب اتراویدا ) (Atharvaveda –Parisistaدر میان
ٔ
ی
ر
باستاب ای بنام کامبوجاس  Kambojasر ی
نت بوده که در
باخت باستان اسالف تاجیکهای افغانستان طایفه
آریاب
اقوام ی
ی
ٔ
ٔ
ر
اوستاب سخن میگفته اند .بحواله
دوره پیش از ظهور زردشت زندیک داشته و به زبان قدییم تری از زبان باختی عرص
ی
یادداشتهای همراهان اسکندر ر
ری
نخستت آنان ذکر یافته که عمدتا ميان
بخش از منطقه زیست
باکتيانا )بخدی و تخار (
ی
میگتد .مورخان عهد سلویس یا سلوکیها اشکانيان (پارتها) را برخاسته از ميان
ستدريا) را دربر ر
دو رود بزرگ (آمودريا و ر
آنان نوشته اند].[10
ٔ
ی
چنانچه از شواهد تاریخ بر یم آید در نتیجه کوچ بزرگ آره گان باستان در حوایل  ۱۸قرن پیش ازمیالد
ی
انساب از بلهیکا بسوی جنوب هجرت کردند .بخش ازین مردمان در دامنه های رس رف هندوکش
مسیح قبایل و عشایر زیاد
.
جنوب مسکن گزین گردیده و عده ای بسوی ودای سند و پنجاب پیش رفتد در میان این مردمان نام قبایل پکتاس ،
ی
ر ً
.
اوستاب واژه
درمتون
اند
بوده
وماهری
مجرب
اکارن
ر
سوا
یا
اسوکان)
(
ا
اکت
که
ریافته
ذک
کمبوجاس
و
انیان)
ر
(تو
ها
ک
تور
ی
ی
های « آو گان» و «آبگان» به اساس تحقیق مک کرندل  McCrindleبمعت رزمجو و کوبنده میباشد.
ر
تهت Professor Romilla Thaparاستاد تاری خ باستان در پوهتون دهیل جدید ،کافرهای
نظر به مطالعات داکت رامیال ی
نورستان به خصوص کافرهای سیاه پوش متعلق به قبایل (کاموز و کاموجه  )،بازماندگان کامبوجاهای باستان بودند که
ٔ
درسده نزدهم مسلمان گردیدند.
ی
کوشاب ها ویفتیل ها تا کابل شاهان به زبان ر
همچنان در اسناد ر
باختی قدیم
باختی (شامل  ۱۵۰نامه از عرص
ی
یوناب) که از شمال افغانستان کشف گردیده و توسط پروفیسور نیکوالس سیمز ویلیم  ،استاد کریس زبان
با )رسم الخط
یعت افغان آمده است .این نامه از طرف ی
کمتی ج ترجمه گردیده کلمه ) (αβγανανοی
قایص ای بنام
شنایس دانشگاه
ی
ً
یبغو  yabghuاز مردمان یفتیل که رئیس افغانهای تخار بوده به عنوان فرمانروای بنام اورمزد نگاشته شده ،لطفا به
ٔ
مت این نامه از اسناد ر
ی
ترجمه ر ی
تاریخ شمرده میشود توجه
باختی  ،قرن چهارم میالدی که درین رابطه سند دست اول
نمایید:
“به اورموزد بونوکان  ... ،سالم و ر
احتام از طرف یبغو هفتال ) یفتیل(  ،رئیس افغانها  ،ی
قایص تخارستان و غرچستان.
ر
سالمت من برای من نامه
عالوه بر این " ،نامه ای از شما آمده است  ،بنابراین من شنیده ام كه چگونه [در مورد]
ر
سالمت رسیدم ( ،و) (پس از آن (؟) "" شنیدم كه پیایم به آنجا فرستاده شد (برای شما) به این ترتیب:
نوشتید" .من به
 ...مراقب كشاورزی باشید اما دستور به شما اینگونه داده شد .شما باید دانه را تحویل دهید و سپس آن را از فروشگاه
شهر درخواست کنید :من سفارش نیم دهم  ،بنابراین  .....من خودم سفارش یم دهم و من به ر
احتام زمستان مردان را
به آنجا یم فرستم نزد شما سپس به کشاورزی نگاه کنید  ،به اورموزد بونوکان  ،سالم و درود "
Studies in the Chronology of the Bactrian Documents
François de Blois and Nicholas Sims-Williams
)Published by Khalili Collections, United Kingdom (2007
یخ در اسناد ر
مطالعات تار ی
باختی
فرانسوا دو بلوئس و نیکالس سیمز ویلیامز
ازانتشارات مجموعه خلییل  ،انگلستان ()۲۰۰۷
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ی
ی
تصویر سند اصیل به زبان ر
یوناب
کوشاب با الفبای
باختی عرص

ری
بهمت ارتباط در مورد شایه بنام افغانش از مردمان یفتیل باباجان غفوروف  Bobojon Ghafurovمؤرخ
معروف تاجکستان رسج دارد که ر ی
چنت خالصه میگردد :در سال  ۵۶۱میالدی در اثر فشار نظایم ترکان و ساسانیان بر
ی
ر
فرمانرواب را بنام
پایگاه های یفتلیان درآسیای مرکزی یفتلیاب که در حوایل بخارا مستقر بودند به باخت آمدند و در آنجا
ی
افغانش به پادشایه برگزیدند و برای مدتهای مدیدی خودمختاری خود را در ر
باخت و تخار حفظ نمودند.
ی
ساساب ر ی
فرمانرواب بنام گندوفر ابگان رزمجو
نت در ارتباط به
اصطالح ابکان درکتیبه شاهپور
ی
ی
عت ریشه آمده وهمان اصطالح  Avagānāاوه گانا به تلفظ
”“Gondofarr Abgan 'who seeks combatاز ر
ی
ی
ی
ساساب به زبانهای پهلوی اشکاب و یوناب قرن سوم میالدی ،نقش رستم ،معبد
دیگریست .مراجعه به( :کتیبه شاپور
شتاز  ،سال چاپ  ۱۹۵۹تیم باستان شنایس شیکاگو جلد چهارم )ص .)۸۱۸حاال باید دید و جستجو کرد که
زردشت ) ر
مراد از گندوفار ابگان رزم آرا درین کتیبه کیست؟
تاریخ )گندوفر اول( موسس دودمان قبایل پارتهای بود که از ر
ی
باخت بسوی جنوب
بنا بر اسناد وشواهد
امتاتوری مقتدری را بنا
آمدند .گندوفار اول در سال  ۳۰ق.م .کابل را از اقتدار آزیس شاه ساکه ها بدر آورد و اساس ی
ٔ
ٔ
حوزه سند و شمال هند وسعت داشت .بدیهیست که مراد از نام گندوفار ابگان رزمجو در کتیبه
نهاد که از کابل تا
ٔ
ی
.
ختی نبود .سلسله
ساساب
دولت
از
هنوز
میالد
از
پیش
اول
درسده
ا
ر
زی
است
اوبوده
گان
بازمانده
شاهپوریکم یگ از
ی
ٔ
حکمرواب داشتند از دودمان « سورن »
پارتهای که از زرنج تا گندوفاران (اراکوزیا) و حوزه سند بنام «شاهان گندوفر»
ی
ٔ
ٔ
ها ) ( Surenasاز ٔ
زمره هفت شاخه اصیل پارت بودند که با ارساس یا ارشک (اشک اول ) بنیانگزار سلسله اشکانیان
ٔ
ٔ
ر
ی
ری
پارب از
کرست سن  Christensenخاورشناس دنماریک بسیاری از فرمانروایان
خوب داشتند .بحواله آرتور
رابطه
ٔ
ر
سلطنت بشمار یمآمدهاند .ویل دولت مستقیل را در ساحه
دودمان «سورن» و «کارن» از حیث نسب همتای دودمان
ٔ
ٔ
ی
ی
حوزه سند بنا نهادند .سلسله شاهان گندوفر همراه با ساکه ها تا عرص کوشاب ها و یفتیل ها واز
کنوب و
افغانستان
آنوقت تا اوایل ادوار اسالیم از بادغیس ،فراه وزرنج تا زابلستان و کابلستان حکمرواب داشتند و از ر ی
همت جهت است
ی
ی
نخستت شاهنامه در ر ی
ری
تاریخ شکل گرفته است .در سال  ۱۹۸۷میالدی سکه ای از
همت ساحه
که اسطوره های
افغانستان بدست آمد که درآن گندفر اول خودرا «سام» نامیده است و این کشف مهم ارتباط سورن ها و
پهلوانان زابلستان را که در شاهنامه ذکر یافته ثابت میسازد .چنانچه در شاهنامه ر ی
چنت گفته:
س پ ه دار چ ون ق ارن كاو گ ان

شتوى و چون آوگان
سپه كش چو ر

باستاب کلمه « افغان» است و مراد از ٔ
ی
واژه «قارن» همانا «کارن» پرس کاوه آهنگر در
درین بیت واژه « اوگان» شکل
ٔ
ی
.
شاهنامه میباشد .چنانچه اعراب نام کارن سپهساالر هری را رنت به گونه معرب آن قارن نگاشته اند در شاهنامه از کک
کهزاد مرد ظالم وهولنایک ر ی
نتیاد شده که زال پهلوان باجگزار او بود.
ُ
و را ن ام ب ودی کک ک وهزاد

به گی رت بش رزم ب ودش بیاد
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ک ه درجنگ ر
رفت همیشه
ن ری م ان ن تاب ی د با او بجنگ
ر
پ ر از زر گ رفت هیم باژو ساو
چنان بود که ه رسال ده چرم گاو
دگ ر م اه بماه هدیه ها یب شمر
ه یم داد ای ن ب اژ را زال زر
زن د ت ا در ه ن دوان با سپاه
که ب ر زابلستان نب ن دن د راه
بگنگ][11

ٔ
برعالوه استفاده ازشاهنامه مسعودی مروزی و گشتاسپ
اساطت کهن
بدیهیست که فردویس در جمع آوری
ر
ر
بلخ و ر
نامه های ابوالموید ی
معلوماب را که از مردم ر ی
نت بدست آورده بدان اضافه
دقیق  ،در هنگام اقامتش در غزنه ،
ٔ
ی
نت یاد میکنند .ی
باستاب کک کهزاد را که در والیت فراه موقعیت دارد  ،مردم محل بنام کافر قلعه ر ی
برج
نموده است .قلعه
ٔ
ی
تعبتمیکنند ،اما حقیقت امر
از تحلیل گران ،وجه تسمیه این دژ باستاب را بنام (کافر قلعه ) ظلم و تعدی آنمرد رزمجو ر
درب امویان در ساحه میان زرنج تا کابل مقاومتهای شدیدی در برابر لشکرکش
اینست که در هنگام لشکرکش های یب ی
های اعراب وجود داشت و ر
اکت مقاومت ها از حصار های که برفراز کوهپایه بنا یافته بود ،درمقابل سپاه امویان صورت
ٔ
ٔ
میگرفت و ر ی
بهمت دلیل به نامهای کافر قلعه  ،کافر کوت و حصار کافران مسما میگردیدند .در دوره سلطه خلفای اموی
ٔ
ی
شتان بامیکان ،رتبیل شاهان و جنگ آوراب که افغان خطاب میشدند همه
غرشاهان (شاران غرستان) سلسله شنصانیه ر
ٔ
ٔ
متزمیدند .بحواله کتاب «حدود العالم» که اسم نویسنده او معلوم نیست و در حوایل سال ۹۸۲
در برابر سپاه اعراب ر
میالدی به ابوحارث محمود بن احمد از دودمان فریغونیان جوزجان اهدا گردیده عده ای از رزمجویان افغان به اسالم
روآوده بودند و ی
ی
اوستاب) خودرا داشتند ] [12ویل یگ از فرمانروایان شان در« ننهار»
برهمت و
برج هنوزعقاید پارینه (
ی
ٔ
ی
حبیت کلمه افغان چندین بار در این کتاب ذکر یافته
یعت ننگرهار به اسالم رو آورده بود .بقول مرحوم عبدالخ
ی
ٔ
ٔ
است .در دوره اقتدار خلفای اموی « آبگان ها» همراه با رتبیل شاهان و تریک شاهان کابل اوالده ر ی
تگت خنگله  ،متحدانه
متزمیدند.
در برابر سپایه که حجاج بن یوسف از برصه بفرمان عبدالملک بن مروان به خراسان گسیل میداشت ر
لیکن آنچه بنا به گزارش فردویس دارای اهمیت است موجودیت جمعیت انبویه از مردمان مختلف در داخل و ربتون
این حصار بزرگ میباشد که بگمان اغلب از رپتوان کک کهزاد بوده اند ،مانند این ابیات:
یگ قلعه باالی آن کوه بود
به یکسوی او دشت خرگاه بود
نشسته در آن دشت بسیار کوچ

که آن حصن] [13از مردم انبوه بود
دگر دشت زی هندوان راه بود
ز«افغان» و ر ی
الچت] [14و کرد و بلوچ

به گمان اغلب این رزمندگان دردامنه های کوهستان ها هسته های مقاومت را در برابر سپاه اعراب از رفتوز
کوه وسلسله جبال کوه بابا تا هندوکش ی
وپنجشت و از کابل تا دامنه های کوه سلیمان تأسیس نموده
یعت نواج پروان
ر
ٔ
ی
ی
عتت ،مؤلف تاری خ
بودند .یعقوب لیث صفار برج ازین اقوام باستاب را در بامیان ،کابل و پروان مقهور ساخت .بحواله ی
ی
یمیت هرچند عده زیادی از افغانها وخلج ها درقرن پنجم هجری به دین اسالم ایمان آوردند  ،اما هنوز هسته های
ٔ
مسلمت به رسزمیتی
ری
ی
ی
مؤرخت عرب ورود سپاه
سبکتگت و پرسش محمود هویدا بود .به گوایه
امت
مقاومت آنها تا دوره ر
ر
ر
ٔ
ی
که ساحه افغانستان کنوب را احتوا میکند با مقاومت های شدیدی مواجه بود  .این مقاومت رستارسی که از هرات و
ی
ر
ری
بادغیس و زرنج تا پای دیوار های کابل ادامه داشت ر ی
رسزمت است .در آغاز
ثقافت باشندگان این
تاریخ و
مبت هویت
ی
ادوار اسالیم اعراب به اساس تقسیمات اداری ایکه از زمان خالفت حرصت عثمان (رض) به خلفای اموی به ارث رسیده
جنوب آنرا واحد اداری سیستان میخواندند .بنا بر
بود این خطه را بنام خراسان یاد میکردند و بخشهای
ی
ی
ی
طتی ،ابن خلدون و ابن حوقل باشندگان این خطه باستاب فرهنگ ،عقاید ،و طرز
یادداشتهای تاری خ نگاراب چون ی
ی
ٔ
ر
ی
متفاوب با مردمان رسق میانه و فارس داشته و بزر ر
گتین هسته های مقاومت علیه سلطه سیایس و فرهنگ خلفای
زندگاب
ٔ
ی
ری
اموی و عبایس از ر ی
رسزمت برخاست تا بامبارازت آزادیخواهانه ابومسلم خراساب منتج به ظهور حکومات مستقل
همت
امتاتوری های مقتدر غزنویان و غوریان در داخل مرزهای افغانستان امروزی و ماوراء
طاهریان ،صفاریان  ،سامانیان و ی
ی
ری
پیوست افغانان به سپاه ر ی
ری
سبکتگت یاد آور
یمت الدوله
یمیت از
عتت مؤلف تاری خ
النهر گردید .محمد بن عبدالجبار ی
ٔ
ی
اثت کلمه افغان را به شکل باستاب آن آبگان یادداشت کرده است .نظربه مطالعات زبانشنایس
گردیده است .اما ابن ر
عرب
حرف (س) به مرور زمان افتاده و به اپگان تحول نموده ؛ از آنجایکه حروف (پ ) و (گ) در الفبای
زبان ی
ٔ
ونت ٔ
وجود ندارد کلمه « اپگان » بشکل « افغان » نگاشته و تلفظ گردیده است .در متون نظم ر
دوره غزنوی کلمه افغان
درج است .بطور مثال ابوریحان بت ی
ر
تحقیق اش مثل التفهیم (دربیان اقلیم سوم ) و الصیدنه (در بیان
وب در رساله های
ر
ٔ
ی
.
چت تا به زابل و بست به نام کوه های افغانان خوانده است به حواله ابوریحان
گیاه زیتون ) کوه هندوکش را از مرز ر
بت ی
وب ر ی
امتاتوری غزنوی پرسش را فرستاد تا گرویه از افغانهای شوریس را در
بت سالهای  ۱۰۳۹و  ۱۰۴۰م مسعود اول ی
ر
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نزدیگ ی
خلخ ها و دیگران توسط ارسالن شاه غزنوی در
غزب تحت سلطه خود درآورد .لشکری از اعراب  ،افغان ها  ،ی
خیلخ ها توسط بهرام شاه غزنوی در سال  ۱۱۵۳م تشکیل
سال  ۱۱۱۹م جمع شد .همچنان سپاه دیگری از افغانها و
ی
مناصت تفویض
رهت غوریان  ،افغانها را همراه بادیگران در اردوی خود جا داد و به آنان
گردید .سپس محمد غوری  ،ی
ی
کرد.
عرب زبان در سفر خود که در سال  ۱۳۲۸به کشورهای رس رف
ابن بطوطه واقعه نگار و سیاح معروف مراکش ی
ً
وسيیع بود و اكنون این محل
شهر
قبال
كه
شهري
،
كرديم
سفر
اسالیم نموده در یادداشت هایش مینگارد" :ما به كابل
ی
ی
زندیک ییم كند " .سیاح مراکش در سفر نامه اش اضافه
«فاریس زبان به نام افغان» در آن
دهكده ای است كه يك قبيله
ی
ی
ر
ی
.
عرب صفحه  ۴۰۶سفربه کابل)
میکند" :کابل از قدیم
پایتخت شاهان افغان بوده است " ( مت ی
ٔ
ی
ری
ازهمت جهت محله «ده افغانان» که یگ از قدییم ترین نقاط کابل است درین شهر باستاب موقعیت دارد .در
ٔ
ی
یباب یاد گردیده که در دامان کهسار قرار داشته و در آن افغانان سکونت داشته اند که به
حدود العالم رنت از دهکده ز ی
گمان اغلب همان ده افغانان کابل است .زیرا در پکتیا  ،کندهار ویا ننگر هار دهکده ای بنام )ده افغانان( نیست .در را
ٔ
ٔ
کلمه افغان هموطن گرایم آقای جالل ی
"کلمه «افغان» در یادداشتهای بطلمیوس ر
بایاب کاوشگر مینگارد:
اختشناس
بطه با
ٔ
ی
][15
اثت ؛ تاری خ
معتت اسالیم مثل الکامل نوشته ابن ر
و جغرافیادان یوناب در مرص در قرن دوم میالدی و همچنان در منابع ی
ر
بیهق؛ تاری خ ی
یمیت و حدود العالم و آمده و به خصوص در سفرنامه ابن بطوطه به کرات ذکر شده ،این در حایل است
همت منابع هیچ اسیم از کشوری بنام ایران برده نشده [16]".
که در ر ی
اخت" (صفحه ی  )۲۵در مورد (نام) افغانستان ر ی
چنت
جناب صدیق فرهنگ در کتاب "افغانستان در پنج قرن ر
مینویسد " :اما کلمه ی افغانستان به عنوان نام سکونت قبایل افغان بار اول در تاری خ نامه هرات تالیف سیف هروی
که در اوایل سده چهاردهم میالدی تالیف شده آمده است ".در ر ی
رفت ملک شمس الدین طاب ثراه به افغانستان "....و
درجای دیگر میگوید" :اولجایتو خطه هرات را تا اقصای افغانستان و رود آمو به سلطان غیاث الدین کرت تفویض
رسزمت معروف به ر ی
ری
کرد ".از استنباط جناب فرهنگ ر ی
تکت آباد خیسار و اسفزار تا هرات جزو
چنت بریم آید که
افغانستان بوده است.
یادداشت :اسفزار شهریست از توابع هرات بسوی زرنج  ،پر از باغستان های میوه  ،انگور و انار که در عرص
غوریان مرکز فرماندی ر
ایالت و درعهد سلجوقیان شهری آبادی بود .در قرون مابعدی ابدالیان درآن سکونت داشتند.
ٔ
ی
المنهاج ازین شهر برخاسته اند .نام اسفزار در
مشاهتی در علم وادب چون الفضل االسفزاری
بحواله معجم البلدان
ر
تاری خ ر
بیهق  ،تاری خ سیستان و جامع التواری خ رشیدی آمده است .وخیسار حصاری بود وسیع ومستحکم درزمان
ُ
ری
سالطت آل کرت هرات  .در دوره تیموریان  ،موالنا کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی هروی دانشمند  ،و مورخ
فرمانرواب
ی
دربار هرات  ،متولد سال  ۱۳۳۷در هرات  ،در تاری خ "مطلع سعدین و مجمع بحرین" جغرافیای افغانستان را همانطور
ٔ
اداره تیموریان هرات خوانده ثبت کرده است .پسوند
امتاطوری بزرگ خراسان تحت
یکه سیف هروی آن را بخش از ی
تعت جای ویا ی
«ستان» یک پسوند فاریس برای ر ی
مکاب میباشد ،که ترجمه پشتو آن «خوا» خوانده ونگاشته میشود .نام
افغانستان با پسوند فاریس « ستان» در قرن شانزدهم در تزک بابری ر ی
نت آمده است که اشاره به قلمرو ر ی
بت خراسان
(مرو  ،هرات و بلخ) تا کابلستان و رود سند است[17].
مردماب که بنام «افغان» و «پتان» یاد یم شدند و در هند از دورهٔ
ی
ی
مختلق در مورد
تعابت
در دربار مغیل هند
ر
لشکرکش های محمود غزنوی  ،غوری ها  ،لودی ها ،سوری ها ،شاهان مملوک ( قطب الدین ایبک و سلطان شمس
ٔ
دوره بابر از افغانستان به هند رفته و درآنجا مستقر گردیده بودند وجود داشت.
الدین التمش) تا
محمد قاسم هندوشاه مولف تاری خ (فرشته)  ،در مورد افغانها و کشور شان بنام "افغانستان" در قرن شانزدهم
یم نویسد:
ی
ر
"مردمان کابل و خلج وقت به خانه (کشور) خود باز میگرد ند ،زماب که از آنها سوال میشود اوضاع در کشور کوهستان
چگونه است؟ در جواب میگویند کوهستان نگو "افغانستان" بگو در آنجا افغان ها هستند و اکنون در آنجا جنگ است.
"بنابر این روشن است که این مردم کشور خود را به زبان خود افغانستان و خود را افغان یم نامند" .
در مورد اصطالح «پتان» مولف تاری خ فرشته تفصییل بدین رسح دارد :مردم هند آنها را پتان یم نامند ؛ اما دلیل این امر
شناخته نشده است .اما به نظر من یم رسد که ر
وقت مسلمانان تحت فرمانرواب بنام محمد غوری برای ر ی
اولت بار به شهر
ی
پتنه آمدند و در آنجا اقامت گزیدند  ،مردم هند (به ر ی
همت دلیل) آنها را پتان خواندند) .تاری خ فرشته ص "[ ]۱۲۶سال
 ۱۵۶۰میالدی(
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ٔ
دوباره قدرت به دودمان بابر ،هنگامیکه
شت شاه سوری درسال  ۱۵۴۵میالدی در دهیل و برگشت
پس از وفات ر
جنگهای افغانها در سالهای  ۱۶۵۰تا  ۱۶۸۰علیه مظالم اورنگ زیب تحت قیادت خوشحال بیگ ختک )خوشحال
رهت قبایل رزمجوی پشتون شدت گرفت اصطالح افغان وپشتون
خان ختک( شاعر توانا در زبانهای پشتو و فاریس و ی
منحیث کلمات ر
متادف به کار رفت که تاکنون این ابهام موجوداست.
اما از آنجایکه البت ی
ی
غرب
وب در قرن یازدهم افغانها را
ر
متشکل از قبایل مختلق خوانده است که در کوههای ی
ی
ٔ
زندیک یم کردند و تا منطقه سند ر
گستده بودند ،و چون همه پتان ها به زبان پشتو صحبت نمیکردند ،از ییتو درمورد
هند
ی
ی
وجه تسمیه کلمه اففان مقوله های دیگری رنت مانند نظریات نعمت هللا هروی نویسنده مخزن االفغاب در دربار مغویل
ٔ
نواده سائول (تالوت)
هند به میان آمد .در حوایل سال  ۱۶۱۲میالدی نعمت هللا هروی نام افغان را به (افغانا) پرس ایرمیا
ی
حرصت داوود (ع) پرورش یافت و هنگایم که ی
جواب یتیم شد و در دامان ی
حرصت سلیمان به سلطنت
ارتباط داد که در سن
ی
عتاب ها )زبور
رسید  ،افغان به عنوان فرمانده کل ارتش ارتقا یافت .اما نه افغان و نه ارمیا پرس سائول در کتاب مقدس ی
و تورات( ذکر یافته است .لیکن با وصف این آگایه مونت استوارت الفنستون Mountstuart
ٔ
کتاب را
Elphinstoneدیپلومات انگلیس که در سال  ۱۸۰۸بحیث نماینده حکومت هند برتانیوی به کابل آمده بود و ی
بنام "پادشایه کابل و مستعمرات آن در فارس ،هند ورسزمی تاتارها " نگاشت :افغانان را از دودمان افغان ،پرسارمیا
Irmiaیا برکیا  Berkiaپرس سائول  Saulپادشاه یبت ارسائیل به اساس باور نعمت هللا هروی نگاشته است که گویا در
قرن  ۶قبل از میالد  ،باختوننرص یا نبوكدنرص  ،پادشاه بابل  ،به پادشایه یهودا حمله کرده و فرزندان افغان را تبعید
نموده است ،و از ییتو ی
برج از آنها و به كوههای غورمسکن گزیده اند .این نظر بخاطر جنبه افسانوی آن ثبوت نیافته
 ،وبر عالوه از آنجایکه زبان های پشتو و دری هردو زبان های هندو آریاب استند نه زبان سایم  ،این فرضیه که گویا
ی
عتی
افغانها از قوم یبت ارسائیل اند از نگاه علم زبان شنایس با رجوع به ریشه های باستاب ایندو زبان در مقایسه با زبان ی
ٔ
شاخه زبانهای سایم (  )Semitic languagesدر مجامع علیم پذیرفته نشده است.
از
ٔ
تانیاب مانند مونت استوارت الفنستون  ،الکساندر برنس و رس جان
بدیهیست که سیاستگران سده نزدهم بر ی
مالکم نظریات عندی و جنجال بر ر ی
پیشتد اهداف مشخص سیایس
انگتی را در مورد تاری خ و اقوام افغانستان بخاطر
ی
ٔ
خویش اشاعه و تروی ج میکردند .یگ از نظریات نادرست دیگری که در ر ی
همت آوان درمورد مردم هزاره افغانستان تبلیغ
ٔ
ٔ
اکتی بود که واژه هزاره را مربوط به واحد های
غت واقع بینانه ابوالفضل بن مبارک نویسنده تاری خ ی
گردید بنا بر فرضیه ر
ی
حبیت مورخ بزرگ افغانستان این نظر
هزار نفری لشکر
ر
چنگت یم پنداشت واین نظر نادرست عام گشت .لیکن مرحوم ی
ی
ی
.
را با ارئه دالیل تاریخ رد نموده است زیرا دریادداشتهای همرهان اسکندر مردماب که در افغانستان مرکزی در برابر سپاه
او رزمیده اند بنام هوزاله  Hozalaیاد شده و در خاطرات هونتسانگ این اقوام بنام هوساله  Ho-sa-laذکر یافته
ٔ
ی
ساحه ر
ری
گستده از اورزگان و بامیان تا غزنه و وردک
چنگت در
باستاب قرنها پیش از ورود
متهن است که این اقوام
است .ی
ر
ی
.
حبیت با مراجعه به دریافت های زبانشناسان و تحقیق کریست سن مینگارد که با توجه به ریشه
یم زیسته اند مرحوم
ی
یاب واژه های اوستاب با توجه به ریشه یاب کلمات ،واژه اوستاب  « hušangهوسنگ » ی
معت هوشیار وخوش برخورد را
ی
ی
ی
ی
میدهد که در فاریس دری به تلفظ هوشنگ آمده و نام شایه بوده که درعهد وی زراعت وآبیاری رونق یافته است.
ر
ری
ری
مرتبت بوده که به سوارکاران
محققت و زبانشاسان به این امر متفق القول اند که اصطالح اففان لقب و
بهمت گونه
اطالق میافت ،نه به قوم ویا قبیله خایص.
ٔ
امریکاب نویسنده کتاب (
گتی مری لویس کلیفورد  " Mary Luis Cliffordافغانستان شناس
بنا به نتیجه ر
ی
ی
ری
:
مورخت عرب " نام اوه گانه (سوارکار نجیب ) در نزد اعراب بر
رسزمت ومردم افغانستان ) به استناد روایات مختلف
ر
ٔ
ٔ
ر
ی
کلیه باشندگان کوپایههای هندوکش اطالق میشده " ( صفحه  ۱۴۱ترجمه مرتض اسعدی ) .بحواله کلیفورد اکت مردم
کابل از قدیم تاجیکها بوده اند و تا زمان سفر ابن بطوطه پشتونها هنوز در این نواج سکونت نداشتند ،اما بقول او اهایل
کابل خودرا افغان خطاب میکرده ند" .
ٔ
(مراجعه به رساله هموطن گرایم جناب حنیف باوری)
ی
شیباب و متعاقب آن
امتاطوری تیموریان هرات در سال  ۱۵۱۰میالدی بدست محمد خان
به هرحال ،پس از سقوط ی
ی
ری
کنوب افغانستان ،مبارزات آزادی خواهانه افغانها علیه گر ر ی
حست
گت و شاه
نفوذ دولت ترکان صفوی فارس بر قلمرو
ی
کنوب بدست فرزندش شاه محمود هوتگ در نوشته های
متویس خان هوتک و سپس فتح ایران
صفوی به قیادت ر
پارسیان آنعرص بنام جنگ افغانها با صفویان یاد شده نه جنگ پشتون ها علیه دولت صفوی پارس  .چنانچه محمود
تعصت که در برابر افغانها بخاطر فتح اصفهان بدست محمود هوتگ و
افشار بنیانگذار حزب پان ایرانیست با وصف
ی
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بقول ایرانیان «محمود افغان» دارد دوجلد کتاب را بنام «افغان نامه» نوشته است .لیکن هنوز هم عده ای از نویسندگان
ی
ی
ایر یاب با برخورد تعصب ر ی
«افغانستاب» خطاب میکنند و مینگارند،
«افغاب » و
تصغت «افاغنه» ،
آمت افغانها را به گونه
ر
ی
واین درحالیست که نویسندگان افغان بصورت کل به پاس حرمت کالم و رسم ادب هیچگاه کلمات «ایران» و «ایراب» را
ٔ
ی
زندگاب اجتمایع میباشد،
تحقت به کار نیم برند .چون راه و رسم «افغانیت» که به ذات خود یک روش
تصغت و
به گونه
ر
ر
متادف است به شجاعت  ،آزاد منش ،سخاوت  ،مهمان نوازی  ،علوی همت  ،ناموس داری  ،ر
ر
احتام به خود و حرمت
نهادن به دیگران.
ٔ
و اما اینکه گویا افغانستان بنا به ادعای عده ای از نویسندگان ناسیونالیست ایر یاب به اساس عهد نامه پاریس
ٔ
منعقده سال  ۱۸۵۷بنا بر تشبث انگلیس ها از پیکر ایران بزرگ مجزا گشته سخن وایه بوده و مقرون به
ی
تاریخ نیست .زیرا :
حقایق
ٔ
اول:
معاهده پاریس در سال  ۱۸۵۷در مورد پایان بخشیدن به جنگهای بریتانیا در جنوب فارس و رفع اختالفات
رسحدی میان افغانستان و دولت قاجاری فارس برای پایان بخشیدن به ادعای نارصالدین شاه قاجار به پشتیبابی
روسها برای ترصف هرات بود نه ایجاد کشوری بنام افغانستان یا ایران.
ر
حکومت مستقیل بود و ملت آن قوای نظایم
دوم :افغانستان درین مقطع تاری خ وجود داشت  ،دارای دولت و
مقتدر و مجهز بزر ر
گتین قدرت استعماری جهان ی
درب مواجه ساخته بود و
یعت بریتانیا را با شکست
های یب ی
ٔ
اگر نگایه به وقایع  ،سالها قبل از کانفرانس پاریس بیاندازیم هوتکیان ،بر ساحه وسییع از خراسان و جغرافیای
ٔ
ی
کنوب ایران در قرن هژدهم حکومت داشتند ،و پس از لشکر کش های ده ساله نادر افشار دولت مقتدر در یاب
ٔ
ٔ
درسال  ۱۷۴۸تأسیس شد که فرمانروایان آن از دارالسلطنه قندهار وسپس کابل بر ساحه ر
گستده از دهیل تا
تهران حکمرواب میکردند .انگلستان هنوز در نیم ٔ
قاره هند اقتداری نداشت تا کشوری را بنام افغانستان ایجاد
ی
نماید.
سوم:در قرن نوزدهم کشوری بنام "ایران بزرگ" وجود نداشت تا افغانستان از پیکر آن جدا گردد  ،نام رسیم
این کشور در تمام قرارد های ر ی
بت الملیل  ،به خصوص قرداد پاریس فارس خوانده شده نه ایران  ،زیرا نام این
ٔ
ٔ
بگونه رسیم پس از سال ۱۹۳۵میالدی بنام ایران یاد گردید .بخصوص در این برهه ی
زماب دولت
مملکت
ی
ر
قاجاری فارس خود با مشکالت فراواب دست به گریبان بود که هردم به ضعف آن یم افزود .اکت اهایل فارس
ُ
ٔ
اجنت یم پنداشتند زیرا ایل قاجار از طایفه ترکان اغوز بودند که از ماوراءالنهر به فارس آمدند
قاجارها را ی
ٔ
ٔ
ٔ
ر
ر
ی
ورسدسته شان آقامحمد خان با برانداخت سلسله زندیه در حوایل سال  ۱۷۹۶شالوده حکومت را در جغرافیای
ٔ
ٔ
ایران امروزی بنا نهاد .در دوران زمامداری سلسله قاجار بخشهای عمده ای آذربایجان به اساس عهدنامه
ٔ
کشتت یاب اهایل
معاهده ترکمانچای ( ۱۸۲۸میالدی) به روسیه تعلق گرفت وحق
اکتت  ۱۸۱۳م) و
ر
گلستان ( ۲۵ی
ی
جانت در دوران
بحت ٔه
شمال در ر
ر
کسپت (دریای خذر) و دریای مازندران با محدودیتهای جدی مواجه گشت .از ی
ٔ
ر
.
سلطنت قاجار ها نفوذ نظایم دولت بریتانیا در جنوب ایران بیشت شد در نتیجه جنگ بوشهر و خوشاب ،در
ٔ
ٔ
محارصه هرات نفوذ سیایس و
یط سالهای ۱۸۵۶تا  ۱۸۵۷سپاه بریتانیا بر خاک ایران حمله برد و به بهانه ختم
ٔ
جزیره خارک و بندر بوشهر قایم نمود .بدیهیست که دولت فارس با
نظایم خود را درخلیج فارس با ترصف
ٔ
عدیده داخیل ،خشکسایل و اقتصاد ضعیفش ،توان آنرا نداشت که نه تنها افغانستان ،بلکه هیچ
مشکالت
ٔ
حت ار ی
کشوری ،ر
ایص از دست رفته خود را شامل قلمرو خویش بگرداند .دولت فارس درهنگام زمامداری
ٔ
اندازه ضعیف گردیده بود که به اساس پیمان  ۱۹۰۷سن پتسبورگ کشور ایران امروزی رسما
احمدشاه قاجار به
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
جنوب تحت اداره دولت بریتانیا و ساحه مرکزی
به سه بخش ،ساحه شمایل تحت اداره روسیه تزاری  ،ساحه
ی
ٔ
اداره دولت قاجار منقسم گشته بود  ،پس چگونه افغانستان میتوانست از پیکر آن مجزا گردد؟
تحت
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ٔ
نقشه ایران در عهد سلطنت احمدشاه قاجار

نتیجه:

رصف نظر اداعای مرزی که در ر
اکت کشورهای جهان میان ممالک همجوار موجوداست ،در نتیجه باید گفت:
ی
ی
ری
رسزمت ما را ارائه میدارد و ارزشهای فرهنگ
باستاب آریانا و خراسان بخش مهیم از تاری خ تمدن
درحالیکه نامهای
و ی
تمدب آن به باشندگان افغانستان معارص به ارث رسیده ؛ نام افغانستان قبل از رویکار آمدن دولت هوتگ ها و احمد
نمیگتد.
شاه در یاب بنا به اسنادی که ارائه شد معمول بود و تنها به یک قوم ارتباط
ر
کثت االقوام است ودر یط قرون متمادی
درست است که افغانستان مانند بش کشورهای جهان یک مملکت ر
ر
خشت را دراعتال وغنامندی فرهنگ آن نهاده اند  .البته
اقوام و عشایر زیادی در جغرافیای افغانستان زیسته و هرکدام
ی
ر
ی
رسزمت برای هر
بگتد .این
انساب هیچ
دولت این حق را ندارد تا حقوق
هیچ
یک از اقوام و اقشار افغانستان را نادیده ر
ر
ی
ی
ر
افغان عزیز است؛ امروز موجودیت سیایس و فرهنگ افغانستان یک واقعیت است و نمیتوان حقوق قانوب ملت راکه
ی
غت واقع
دریط قرون متمادی باهم پیوندهای
ناگسستت داشته اند ،با گرایش های نژاد پرستانه و تمایالت سیایس ر
افیاب میل» امریکا )(National Geographic Society
بینانه انکار نمود .مطالعه  DNAافغانها توسط «انجمن جغر ی
در  ۲۷والیت افغانستان ،با آزمایش خون اقوام مختلف وتحلیل البراتواری آن به اساس مطالعات علیم در کروموزم
ٔ
ر
ور ر
متاث جنتیگ منحرص به فردی از یک جمعیت
اثت  Yنشان میدهد که اکت اقوام شناخته شده افغانستان دارای ر
اثت از عرص « Neolithicسنگ نوین» وآغاز ٔ
ی
اجدادی ر
دوره زر ر
همخوب ور ر
اعت و
مشتک میباشند .به احتمال قوی این
ٔ
ی
چوپاب در حدود شش تا هفت هزار سال پیش در جوامع کشاورزی اولیه شکل گرفته و به دوره تمدن شهری در عرص
ٔ
مفرغ انتقال یافته است .همچنان در نتیجه مطالعه  DNAافغانها که در سال  ۲۰۱۲انجام یافت ثابت گردید که این
ر
ر
بیشتین است[18].
اشتاک ور ر
اثت درمیان اقوام پشتون و تاجیک
یخ و علیم به حضور هموطنان گرایم تقدیم شد تا بر پیوندهای تار ی
این برریس با ارائه اسناد تار ی
ری
رسزمت
یخ مردمان این
ی
روشت افکنده شود.
افغانها درهرمقطع ازتاری خ پرافتخارخود در مقابل ظلم و تجاوز بیگانگان به پا خاسته از تمامیت ی
اریص و نوامیس میل
خود قاطعانه دفاع نموده اند که سه جنگ افغان و انگلیس از سال ۱۸۳۸تا  ۱۹۱۹میالدی و شکست قشون رسخ در
ٔ
ٔ
طلت تمام
افغانستان در دهه هشتاد شاهد این مدعاست  .بدیهیست که در همه این مبارزات آزادیخوایه و استقالل ی
ر
متغالم محمد غبارمؤرخ بزرگ افغانستان
اقوام و اقشار افغانستان مشتکانه رزمیده اند ،چنانچه درین ارتباط مرحوم ر
ر
واشتاک تمام رسان اقوام افغانستان مانند مت مسجدی خان کوهدامن  ،امی
درمورد وقایع جنگ اول افغان وانگلیس
ی
هللا لوگری عبدهللا خان اچکزاب  ،امام ویردی خان ازبک ،آغا حسی قزل باش  ،نواب زمان خان (محمد زاب) شجاع
الدوله خان (محمد ز یاب) ،اکت خوابگایه از خوابگاه کابل  ،مال احمد برنج فروش از اهایل کابل  ،دوست محمد خان
غلجاب  ،مت جنید کابیل ورسان دیگر میل از سادات کت و تمام اکناف و اقشار افغانستان مینگارد ودرباره کارنامه های
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وزیراکتخان درجنگ افغانها علیه قشون متجاوز انگلیس رسح مفصیل دارد که نمایانگر وحدت میل افغانها در برابر
تجاوزات بیگانگان میباشد.
درمست تاری خ ,چاپ مطبعه کابل سال  ۱۳۴۶ص  ۸۳۱تا ) ۸۷۲
(افغانستان
ر
ی
فرهنگ افغانستان با تمامیت ی
اریص و حاکمیت میل آن یک واقعیت انکار نا پذیر
امروز موجودیت سیایس و
است .افغانستان به حیث یک کشور آزاد و مستقل در صف ملل جهان قرار دارد و قانون اسایس افغانستان به اساس
اخت ماده چهارم رصیحا ترسی ح میدارد :کلمه افغان بر هر فرد از
تصمیم لوی جرگه و ارج گذاری به تمام اقوام کشور در ر
افراد ملت افغانستان اطالق ییم شود.
ری
از نگاه مراودات ر ی
رسزمت در ممالک
بت الملیل تمام اتباع این کشور به شمول کتله های عظیم مهاجرین این
همجوار بنام افغان شناخته شده و به حیث مهاجر افغان در تمام ممالک جهان پذیرفته میشوند .نمایندگان سیایس آن
ی
جهاب  ،شناخته میشود ،نه بنام دیپلوماتهای ،پشتون ،تاجیک ازبک  ،هزاره  ،بلوچ
بنام دیپلوماتهای «افغان» در سطح
ی
ی
ی
یانورستاب ،واحد پویل ما در سطح میل و ر ی
جهاب  ،بنام
افغاب مدار اعتبار است ،و تمام مساعدت های
بت الملیل بنام
و
متسد نه بنا قوم و تبار خایص.
شهروندان افغان به این کشور ر
ٔ
ی
کنوب درحالیکه مضلوم ترین افغانها بال استثنا از هر قوم وتبار اینکشور درنتیجه جنگهای
دررسایط
ٔ
غت اعالم شده قدرتهای بزرگ و کشور های منطقه کشته میشوند
خانمانسوز طالبان و رقابت های سیایس و اقتصادی ر
جنگجوب در هردو طرف سنگر های داغ ینتد در خاک و خون میغلتند و کشتار های هدفمند
 ،هر روز رسبازی ویا جوان
ی ٔ
یافته افغانستان ادامه دارد ،تداوم جنگ رسد قلیم بنا بر خصومت های قویم ،ز ی
باب
به غرض تضعیف قرس تحصیل
ومذهت به سود این ملت نیست .اگر نگایه به کشور های همجوار و منطقه بیاندازیم نام ر
اکت این ممالک مانند ایران،
ی
ی
ترکیه  ،قرغزستان ،قزاقستان  ،ترکمنستان  ،تاجکستان همه نامهای تباری اند .در حالیکه بش اقوام انساب در هریک این
ی
زندگاب دارند لیکن با آنهم ر
ری
رسزمت شانرا بخاطر گرایشهای
اکت باشندگان این ممالک نمیکوشند تا وحدت میل
کشور ها
ی
ی
تأمت منافع میل خود هم پیمانند  ،چون میدانند که رسنوشت
سیایس و آیدیالوژیک خویش خدشه دار بسازند .ازیتو در ر
مشتک ،رفاه اقتصادی ر
ر
مشتک دارند و یا برعکس آن با وارد شدن حوادث ناگوار سیایس ونظایم آالم و دردهای
سیایس
ر
مشتیک خواهند داشت.
امروز که ر
اکتیت خاموش ملت افغانستان سخت ترین ایام و دشوار ترین آالم را صبورانه تحمل مینماید ،و هر
ر
اخالف قرس تحصیل کرده و ر ی
کشوری در راه ر ی
چت فهم افغانستان
تأمت منافع میل خویش فعاالنه کوشاست  ،این وجیبه
ی
ی
ری
آباب خویش صادقانه دفاع
تاریخ
است تا از منافع علیای کشور  ،وحدت میل ،ارزشهای فرهنگ و هویت
رسزمت ی
ٔ
ی
تاریخ خودرا بجا آورند.
نمایند تا باشدبا رپتوی از اندیشه انسان ساالری رسالت
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