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  محمد سرور رنا

 

 ستان مهد  آريا نا و وطن  ا قوا منا فغا 
 آريائی است

 
آور وتكان دهنده بدانيم، نميدانم  مد اخله وتجاوز بر تاريخ ،فرهنگ و آلتور ازجانب همسايگان و بيگانگان را اگر درد

 سمتی  انجام ميدهند چگونه  های قومی ، زبانی وۀبر اينگونه اعمال وطنداران خود آه در اثر بی اطالعی و يا عقد
   اسمی بگذاريم ؟

   محترمۀاين سواليست آه چندی قبل بعد ازاستماع يكی  ازپروگرامهای  تلويزيون خراسان نزد من پيدا گرديد اگرگويند
آن  آواز در گوشهايم منعكس می گردد عالوه   آه آ ن صحنه در نظرم مجسم وۀآن پروگرام آزرده خاطرنشوند، هرلحظ

ساس تاثر برخود نفرين ميگويم آه چرا آنرا تا اخرشنيدم؟ زيرا ميدانستم  آه صحبت  بر اساس تعصبات قومی و براح
 :عقده ها و دور از معلومات  و تحقيق علمی صورت ميگيرد از همه گذشته تاثر بار تر اين  نكات بود

ين اطال عی  نداشت موقع صحبت داد آه ـ برای يك خواهر ا يرانی آه در تاريخ  آشور خود وهمسايگان آوچكتر . ١
  پروگرام هم چون  درآن ۀرگفت بلكه ،گويند وآ از مطالعه ومعلومات  چيزهای خنده وی نه تنها  چشم پوشيده و دور

 . باره معلوماتی نداشت همه را شنيد وآوچكترين  روشنی در آن  زمينه  نينداخت  و آشور خود را جزو ايران شناخت
ر هموطن ما، آثارمؤرخين شهير وطن جناب احمد علی آهزاد، جنا ب عبد الحی حبيبی، جناب غبار،  ـ ا ين براد ٢

جناب رشتيا ، جناب فرهنگ ، جناب علی احمد نعيمی، و ديگران را آه  الحمد اهللا  زياد ميباشند، مخصوصأ جناب محمد 
رند  ناديده  گرفته  و فرمودند، درمورد تاريخ مؤرخين  وطن راآه الحمدد اهللا حيات دا اساتيذ  و نبی آهزاد  وساير

برادرمحترم، بيشتربرادران ايرانی . شب درتلويزيون صحبت ميكند افغانستان  با  يك برادرايرانی صحبت آرده ام فردا
كا  و برای من و تواهميتی قايل نشده تمام تاريخ  و مفاخرتاريخی آشورت را باوجوديكه پامير، بلخ ،  پكتيا ،هرات ، پكتي

غزنه درطول تاريخ تا امروزتحت  تسلط  افغانها قرار دارد مال خود ميشمارند، چه چيز تو را  وادار  سا خت آه بدامان 
اينگونه  متعصب عقده ای  مانند آن خواهرايرانی ما  آه چنان صحبت آرد  پناه ببری ؟  چرابا استفاده  ازآتب تاريخ و 

   ائه  نكردی ؟آ يا حق داريم آه از خودت گله آنيم ؟يا مؤرخين وطنت  جواب  تهيه  و ار
فاضل دانشمند اگر آ زرده  خاطر نشوی جهت روشن گرديدن اذهان شما و بعضی ! برادرمحترم، وطندار ارجمند

برادران مغرض ومتعصب ديگر، با استفاده  ازآثارگران بهای جناب مؤرخ فقيد وطن احمدعلی آهزاد در مورد سر 
   .آريانا و خراسان وافغانستان آنونی  چند سطری بنگارم تامحتاج ا ستعانت ازديگران نشویزمين باستانی 

وطن وآشور پر  تمام  مؤرخين  جهان، سرزمين آريانا يا خراسان ، افغانستان  آنونی را ميناميدند آه امروز خانه و
ن، بلوچ ،عزب ، هندو و ساير باشندگان آن پشتون ، تاجيك ، ازبك هزاره تورستانی ترآم(تمام اقوام  و افتخارمن  تو

  خزر و سلسله جبال قفقاز دو آشور آريا ۀاين را بپذيريم آه درفالت بين سند ، دجله ، و امو دريا و بحير اگر .  )ميباشند
منه های  ان ود آمده  و در دافر سلسله جبال بام دنيا  هزار سال قبل از دامنه های پا میئی نژاد آه آبا واجداد شان يازده 

زندگی را آغازآرده و بعدًا  فرزندان شان گروپ ، گروپ به جلگه ها و دره های مختلف آ ن منتقل گرديده اند  ، بايد اين 
  در همان دامنه ها يعنی ميان ۀرا هم قبول آنيم  اينها نياآان افغانی و ايرانی بودند بعد ازينكه از پامير فرود امدند ،عد

برادران ديگر بمنطور .  ديگر به جلگه هاو دامنه های هموارافغانستان پراگنده شدنددۀاختند   ويكعدره ها بزندگی پرد
يافتن زمينهای گرم جانب غرب شتافته و درخاآهای بين سواحل جنوبی خزر و شمال اوقيانوس تا آناره های  دجله رحل 

دامنه های غربی عشايرايرانی و در اينجا ها يعنی در اقامت افگندند آه آهسته آ هسته ازاحفاد آنها درآن جا ها يعنی در
نشو «  تاجيك »  پشتون ها و داديك ) پكتها، پشتها(دامنه ها و ميان دره های آهسار پامير و يا در زمينهای هموار آن 

 بمهاجرت ساير اقوام آريائی آه در اروپا حتی امريكا.  ونما آردند آه بمرور زمان در تعداد آ نها فزونی يافته است
خود شان است اما ۀ پرداخته اند دربارهء محل تولد و پرورشگاه های شان هرچه حدس وگمان ميزنند وبيان ميدارند مسئل

 را دردست داريم آه محتاج هيچگونه گمان و تصور يا خيال )آتاب اوستا(ما افغانها وايرانيها سند  زنده ومعتبری 
يا باب اول حصهء سوم اوستا مهد نژاد آريائی جمعيت افغان وايرانی را با علت   ) ونديداد (نميباشيم زيرا فرآاد اول 

مهاجرت آه سردی دامنه های مرتفع وسرد سير پامير باشد بامراتب حرآت ومهاجرت قوم قدم  بقدم و ناحيه  به ناحيه 
 . شرح ميدهد

 يعنی )داراگا(  و) دائی تيك (رچشمُه عليای     آه س) اريانا ويجو(باساس شهادت اوستا نياآان مشترك افغانی وايرانی از
 رادر دامنه های شمالی پامير در برميگيرد بعلت زمستان طوالنی وسردی هوا ترك گفته به )سردريا ( و) امودريا(
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»  عبور آرده ودر ) امودريا( مرو فرود آمدند وازانجا بسواحل چپ رود اآسوس ۀ يعنی سغديان وعالق)مور( و)سغد(
 )بخدی سريرام( نا گفته نبايد بگذاريم.   گزيدند مسكن) يعنی بلخ زيبا دارای بيرقها ی بلند(« يرام اردوودرفشام بخديم سر

فرخی سيستانی عينًا اصطالح    ادبيات پهلوی است آه آ نرا بلخ درخشان ميتوان ترجمه  آرد و) بخل باميك(همان 
  گردانيده و اولين شاعر ) بلخ ا لحسنا(ين مفهوم را بتازی  ساخته و مسعودی هم) بلخ بامی (پهلوی را بزبان دری

 )ونديداد( صفت ديگری است آه )اردو و درفشام( تعبير فرموده   ) بلخ گزين(شهنامه سرای بلخ دقيقی بزبان شعر آنرا
  . به بلخ بامی داده  و واضح ميسازد آه چگونه باراول درفش مجد و عظمت آريائی در بلخ گزين افراشته شد

 )آيانی (  )گوانی ( پيشداديان و)پاراداتا (پس اگراوستا، وشاهنامه وسايرشعرای چكامه سرای ما بلخ رامرآزسال له های
ايرانی را  اوستا ورود آريائی نياآان افغانی و. وخاندان اسپه شاهيان تازمان گشتاسپ شاه دانسته اند گزاف نگفته اند 

وحوزُه آا بل » ويكره ته ( )« حوزُه هريرود» هرای وه ( )«مرغاب » نيسايا  (دربلخ متوقف نسا خته از ساير مناطق 
 آه بعضی طوس وبعضی ها  غزنه شناخته اما اقا ی گايگر محقق الممانی ) اوروه(وهمچنين ازعالقه ها ی ( «رود 

» ربارهء  منطقة بنام  آه درجنوب ا فغا نستان قراردارد  ميباشد وهمچنين د« ارگون «  »روه » برين عقيده است آه 
.  شناخته اند« گرگان » يا « هيرآانيا » سخن گفته اند آه بعلت آلتور ، رسم و رواج  و عادات ولباس شان انرا  « خننته 

  می )ونديداد(، اينك بامراجعه به. پيشتر راه انتشارآريا ئی ها را ازبخدی تا منتها اليه جنوب  و شمالغرب افغانستان ديديم
  يعنی حوزه های شادا ب  و وسيع )يتومنت(  و )هری وی تی (آه دسته های د يگرعشا يرآريائی چطور دربينيم 

يعنی عالقهء غزنه ( آخره ) آانهء  مندرج در ونديداد  ١۶درميان مناطق .  ارغنداب وهيرمند منتشر و مستقر گرديدند 
  هم موجود ا ست ا ما  مد ققا ن در تعين )رانگه(  و)ورنه(همچنين  درميان اين نواحی اسمای .هم مندرج می باشد 

 هپته هندو ( و )در حوالی تهران امروزی « ری » ره گه  (درينجا بايد بگوئيم تذآراسمای .  موقعيت انها موفق نشده اند
  درفهرست اسمای خاآهای اوستائی مهم و قابل ثوجه است آه چگونه يك گروپ مردمان آريائی به )«پنجا ب »  
گومل امروزی » گوماتی )و( « امروزی ) آرم» آرومو(ران  وگروپ  ديگر ازمسير رودخانهء  آابل ومعاونين آن طه
 آريانا (آه خط فاصل وسرحد طبيعی وتاريخی خا آهای آ ريا نشين «  رودخانُه سند » سند هو (از) وسواستوسردويدی«

  . آب يا پنجاب فعلی منتشر شدند  ؟ ونيم قارُه  هند است عبورآرده وبه خاآهای هفت )ا نتيكوا
 اآسوس تا اندوس مهد اوليه وپرورشگاه آريائی  نياآان ۀ غرافيائی از پامير تا ری واز حوزاوستا منحيث مطالب ج

آوه های سرزمين آريائی متذآرهء  اوستا خيلی زياد ومتعدد است وواضحًا .  مشترك افغان وايرانی را خوب ميشناسد 
 قطعه خاك آريانشين آه موقعيت اآثر آن درماحول سنگالخ عظيم ١۶ه سرزمين اوستائی يعنی استنباط ميشود آ

هندوآش تثبيت شده،  آوهستانی بوده خود اين سلسله آوه آه ستون فقرات افغانستان را تشكيل ميدهد درفقرهء سوم 
 معنی ) بلندترازپروازعقاب (واين اسم آهياد شده « يوپائی ری سنا » زمياديشت و در فقرات ده  ويارده  يسنای دهم بنام 

جناب مؤرخ شهير وطن ا حمدعلی آهزاد در تاريخ . دارد صفتی است آه بلندی اين آوه سربفلك آشيده را ترسيم ميكند 
 تذآاريافته و« اپارسين » بنداهش بصورت  صفت در اين باره چنين نوشته   اين آوه بهمين اسم و افغانستان اترخود در

قراريكه از بنداهش وزاد شپرام برميايد ، آوه اپارسين از سيستان تا سنيستان .  شكل پهلوی نام اوستائی انست اپارسين
 يعنی هری رود و هيرمند ازان سرچشمه )هتومند ( و )هرو ( انبساط داشت  و رودخانه های  )ازسيستان تاچين(يعنی 

آوه ديگری « سپيته گونه گيری» تر ميتوان تعريف آرد ؟  آيا بلندی و طول وموقعيت هندوآش را ازين  به. ميگرفت 
  گونه، همين )سفيد( يعنی )سپيته(است آه درحواشی جنوب شرقی افغانستان افتيده واسم آ ن مرآب ازسه آلمه است  

آيبی  در زبان دری اين سه آلمهء تر)آوه( يعنی )گيری (گونه وگون آه بيشتردرمورد توجيه رنگ ها استعمال ميكنيم و 
ولی علی . امروز درموردآوه مذآور استعمال ميكنيم   را)سفيدآوه( ۀميتوان ترجمه آرد وتسمي« آوه سپيدگون » را 

زند )  بيشتر معمول ومرجح است واين اسم پشتو است آه نظير اين دوآلمه  هزارها آلمات ) سپين غر(    ۀالعموم تسمي
آوه های متذآرهء  اوستا برخی ديگرهم از لحاظ  ترجمهء  لفظی يااوستا ئی را درخود حفظ آرده است  درقطار( 

) يا ( آوه سفيدپوش )سپيته ورنه (  برف آوه ) وفره يات ( سياه آوه) سيامكه : وموقعيت جغرافيائی مشخص است مانند 
 دوصد آيلوميتری آوه پروان واقع در« پورانا » آه درمقابل سياه آوه بين هريرود وحوزُه مرغاب افتاده و  ( سفيدآوه 

آوه تيرا آه درحصص شرقی پشتونستان قراردارد وآوهی است آه در يسنای دهم اوستا از آن ( ستيرا)  شهر آابل و
آلمهة ستاره  « بطرف آوه تيرا آه سر ان به ستاره ميخورد » يعنی ( اوی  ستيراستارو سارا ) ) آوه چنين ياد شده 

 .ست وارتباط هردو زبان ملی مارا به زبان اوستا ئی ثابت ميسازددرپشتوموجود ا« سثور»  و « درپارسی »
همچنين براساس جلد اول تاريخ افغانستان اثرجناب آهزاد درآتاب اوستا از بعضی رودخانه های سرزمين آريائی ها ما 

فراه رود » تا گره دا« خاشرود » هواستره «  خسپاس«يا خواسپه «  ارغنداب » ياهری ويتی « هيرمند » نند هيتومند 
 آتاب  ا وستا مينماياند آه اجداد اوستائی ما )يسنا های( و )ونديدات ( ۀموضوعات  جغرافيائی مندرج. نام برده شده « 

زمين و آشور و وطن خود را بخوبی ميشناختند و به آن احترام قايل بودند؟ دانشمند فقيد آهزاد آه قلب پاك ومصفای 
  بنده اوستا(رت هامبری ميباشند  در چند جای  آتب تاريخ آثارخويش مينويسند شان ازهرگونه عقده، بغض وآدو

درتمام مسايل مشترك علمی ، ادبی ، فرهنگی ، فلكلوری ، حتی اخالقيكه خوشبختانه ميان افغانی  اوستاثی را وعصر
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وادب هردو ملت بوده و از وايرانی موجود بوده وهست مبدأ ميدانم ، مبدأ بزرگ  مبدأ آه سرچشمُه معنويا ت وفرهنك 
  ). سه هزارسال باينسو افغانی وايرانی را چنان شبيه وهمفكر شناخته آه يك روح دردو قالب خواند ه

سر بفلك  اينهمه آهسار و پرآوازه و متعصب ايرانی ما همينكه اين پامير با افتخار بنظرمن بعضی برادران و عقاب آريانا
بلخ  غزنه، هری وا نا، پكتيكا پكتيانا » ت وخروشان، جلگه ها ی پا ئين وبلند، بلهيكا آشيده  و بلند  رودخانه های  مس

وگندهارا و ننگرهار را با تمام مفا خران در قلمرو افغانستان ودر دست افغان ها ديده  وخود را در فال ت ديگر ، خاك 
اين ملك ما ومال ما است افغا ن هاآی (بخردانه ديگر و زبان ولهجه  ديگر احساس ميكنند با اينگونه بيانات طفالنه ونا 

 برآتش احساسات وغضب خود آب  سرد )هاهستند ؟ازآجا آمده اند ؟ ازاسرائيل امده اند  ازهند آ مده اند  يهودی هستند
ن و  ديگرآمدند شما آن قدر بيچاره و ناتواۀميپاشند، اگرشخصی فرضًا اين الطايالت را بپذيرد و بپرسد افغان ها ازقار

بی غيرت شديد آه وطن آبائی خودرا با تمام مفاخرآن به بيگانگان گذاشته  و زمين ديگران را وطن ساختيد ؟  اما 
خوشبختانه دانشمندان ايران مانند ملك الشعرامحمد تقی بهار، جناب سعيد نفيسی، استاد پورداؤد ،جناب دآتور صفا 

دانش درمورد سرزمين  آريانا واقوام آريائی اظهارنظرآرده اند وساير منورين و برادران ايرانی آه براساس علم و
،  وسايراقوام و باشندگان آن سرزمين  را  « برادران ايرانی »  پشتونها ، پارسها  (افغانستان را مهد وپرورشگاه  آريانا 

شبهه نيست آه .  ميباشد دری ۀند گان افغانستان  زبان صحيح وسچ و ياين عقيده هستند آه زبان با ش)آريائی گفته اند
 هزارسال ديگر را قبل  ازعصراوستا  درماحول پامير )٧ ـ ۶(اجداد افغانی وايرانی بحيث دو برادرآريائی در حدود 

گذرانيده ومشترآات عرقی ونژادی آنها درآن زمان تثبيت يافته بود ومشترآاتی هم آه ميان آريائی های افغانی ، ايرانی 
 ديده ميشود بهمان دوره های دور افتاده )اوستا(اهد بارز آن آه درآتب ويدی وجزوه های شو وهندی وجود دارد و

يا در    گرد اگر قدری عميقانه توجه شود اقوام وملل مختلفی را مشاهده ميكنيم  آه يا ازمبدا وۀدرين آر.  مرتبط ميگردد
سی عميق ميبا شد مثال ملل سالو، يا ژرمن   يا  معين زندآی  بين شان وجوه مشترآی دارند آه  تا ثيرات ان بۀيك دور

دوملت التين فرانسه وايتاليه يا  ملل عربی ياترآها وغيره اما ملت افغان وايران از نظر تشابه وارتباط باهمی وضع 
ه مبدا اساسی همه مشترآات بند (درين باره باخوشبينی بيشترميفرما يد خاص  دار ند مؤرخ شهيرجناب احمدعلی آهزاد

دبی ، فرهنگی اجتماعی ، اخالقی ، رزمی ، حماسی فكری و هنری قبايل افغانی وعشاير ايرانی را آه ازان مقابلتٱ ملت ا
افغان وملت ايران درمرورزمانه ساخته شده است براساس  همان مقررات واصول واساسات اوستا ميدانم آه درتمام  

نده و مؤثرات آن در زمينه ها ی مختلف آه شناختن آ ن هم ثير افگاپهلوهای زندگی فرهنگی وادبی واجتماعی ما ت
 آه معرف ماتحت «فولكلووفولك سانگ»درهمه جا خالی ازاشكال نيست تاحال ديده ميشود و داستانها واشعار عاميانه 

 ؟مشترك دارندافغانی وايرانی چرا يكسان فكرميكنند ؟ چرا زبان .   الشعور اقوام است بقايای اين تاثير را معرفی ميتواند
چرا داستان ها واسطوره ها ی حماسی آنها يك چيز است ؟ چرا دارای يك ذوق اند ؟ ازين چراها درتاريخ زندگانی 

 يك ۀدوگوش عالوه برينكه هردوملت در. چندين  هزار سالُه ما زياد بو ده ودرهرقدمی بيكی ازين چراها مواجه ميشويم 
نی زندگی داريم،  آوايف مشترك و محيط مشترك مميزات مشترك عرق  ونژادی قطعه زمين يا فالت  ازدوره های باستا

آه سلولهای دماغ مارا يكسان پرورش داده و يا برعال وهء مشترآا ت دوران زندگانی باهمی دردامنه های پامير آه آنرا 
هء نشو ونما و پرورشگاه آن دورهء آريائی مينامند يا همين تمدن و فرهنگ مشترك اوستا ئی آه مرآز آن بلخ بامی وساح

 خاآهای اوستائی ماحول هندو آش بود ودامنهء تأثير مذهبی وفرهنگی وادبی آ ن تمام فال ت را از ۀ گان١۶همين قطعات 
   .منتها اليه شرقی تامنتها اليه غربی از سيحون تادجله فرا گرفته تاثير آلی دارد

 ۀسالل قوانين مشترك اوستائی و آئين، فرهنگ وکه رأت ميتوانم بگويم با استناد جلد اول تاريخ جناب احمدعلی آهزاد بج
داستانی يا نيمه داستانی ونيمه تاريخی ، پيشدادی وآوانی واسپه آه شاهنامه های منظوم ومنثور ، صحنه های قدرت 

امشه ( و ) يزاته ها(چنين نمائی و فعاليتهای آ نها را در بلخ ، آابل ، زابل ، سمنگان و سيستان وغزنه  قرار ميدهند، هم
آه انهارا ارواح پاك جاويدانی خوانده اند با صدها ديگر پهلوانان مشترك خاطره های است آه ياد ان مارا بهم ) سپنتا

 هومته ، هوخته ، ( بدی ۀ يا قوُه نيكی با قو)انگرومينو ( با ) سپنته مينو(  مبارزه روشنی باتاريكی٫نزديكتر ميسازد 
 هرآدامش بجای خود اساسی است آه روی ان بنای آاخ مشترك ) پندار نيك ، گفتار نيك ، آردار نيك  ( يا) هورشته 

عقايد وافكارباستانی ما گذاشته شده و انرا معماران علم وادب و مخصوصٱ فرهنگ مشترك ما در طول اين هزاران 
فره (رام روح نياآان متوفی آه دراوستا بكلمُه سالی آه از اعمار انها سپری شده با آمك عقيدهء جاويد ماندن روح واحت

  . يادشده ،  با مراقبت ، ومرمت  از گزند با دو باران محافظت آرده )وشی
  به سالمتی  بدن وپاآی جان وتن ، تناسب وقشنگی اندام  مردم و سپاه ) پما جمشيد (پدران واجداد آريائی ما مخصوصًا

ت آنزمان از چشمان بزرگ ، نافذ و پر فروغ،  سينُه فراخ ، شانه های عريض، درادبيا.  آشورش نهايت عالقمند بودند
قد بلند، ساعد سيمين، پوست سفيدنازآی وباريكی انگشتان خانمها توصيف شده آه تا امروزمميزات نژادی ملتهای 

رفت ها يك اندازه  اجتماع و آمد وۀتوسع ماراتشكيل ميدهد درين شكی نيست آه درشهرهای افغانستان وايران در اثر
اختالطات صورت گرفته، يعنی درطول سه هزارسالهای گذشته ازهرجانب، عناصری وارد آشورهای  ما شده اما 
بازهم درميان قبايل وآوه نشينان افغانی مثًال  در دره های بدخشان ، نورستان ودره های سفيدآوه  و آوه سليمان و يا 
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 عنصر نژادی صاف و پاك آريائی باقی مانده و ميتوانيم بگو ئيم آه همان درنشيب و فراز دره های فرح بخش هندوآش
مظلوب مندرجات اوستا ازتوانائی، زيبائی اندام وساير مميزات روحی وجسمی تا امروز حفظ گرديده چنا نچه جناب 

توی شان آه در تا سعيد نفيسی ا ستاد محترم دانشگاه تهران درختم بازديد دوستانه ازافغانسستان ضمن سخنرانی پرمح
هنوزخون صاف آريائی دروجود مردمان نورستان، بدخشان و (الر بزرگ مطبوعا ت آا بل ايراد آرد،  فرمود ند 

 د رواليات جنوبی افغانستان آه مرآز ان گرديز است  همچنين مردمان قبايلی )بعضی  منا طق ديگرافغانستان باقی است
يره ويا ساير برادران قبايلی آه ازگلگت تا حوزهء  ژوب و از آنجا ها تا وزير مسعود، جاجی ، ورآزی ، شنواری وغ

سواحل بحيرهء عرب افتاده وامروزآشور پشتونستان را تشكيل ميدهد آه قبايل مشهورآنها اپريدی، شنوار، مهمند، 
ظ آرده پاآترين خون آريائی را درخود حف يوسفزی، ختك ورآزی، بنوچی ،بنگش ، توری وغيره ميباشد صاف و

  . ومميزا ت عرقی ، نژادی ادبی آ نها بابوميان هند وپرورش يافتگان ان سرزمين بكلی مجزی است
با يد بدانيم همانطوريكه فراعنه واقوام سامی اگر نام شاهان ، قهرمانان و پهلوانان و يا سوابق تاريخی چند هزار سالهء 

های گلی نقش وثبت گرده، بياد گارگذاشتند، نياآان آريائی خود را در ستونهای سنگی و مهرهای استوانه ای يا خشت
افغانی وايرانی نيز اسمای شاهنشاهان وسالطين  قهرمانان وپهلوانان خويش راحتی از همان دوره های آه 

و عناصرآريائی افغانی وهندی وايرانی يكجا در دامنه های پامير ميزيستند، حفظ آرده  فاميل بفاميل، خانواده بخانواده 
» يا ما) نا مهای باشكوه .قبيله بقبيله حتی ملت بملت يكی بديگری انثقال داده و بدين ترتيب تا امروز نگهداشته اند آه 

آوی  ( ) «منوچهر» منوچيترا ( )« ايرج » ايريويا ( ) «گرشاسپ » آرساسپه ( ) « فريدون » تری تونا( )«جمشيد 
آ روت اسپه (  ) « طوس » طوزان  ( ) « آيخسرو » آوی هوسراوا ( ) « آيكائوس » آوی يوسا ( ) « آيقباد » آواتا 

وغيره امثال آ ن آه درادب پهلوی ودری آه ( « اسفنديار » اسپنتو داتا ( ) « گشتاسب » ويسث ا سپه ( ) « لهراسپ » 
قبول .  باقی خواهد مانداين نامها نمايانگرروح حماسی ما است درهرآدام تكرار شده وتا امروزباقيمانده است و انشااهللا

داريم آه بعضی ملل جهان داستانها و روايات واشعارحماسی  و رزمی دارند اما با مبارزات وآشمكش های وطن 
وآشورما از هيچ نگاه قابل مقايسه نيست زيرا باشندگان اين زمين درطول تاريخ چند هزار سالُه خود زير باراسارت  

اگر مدتی اشغال گرديده در اندك مدت ، اشغالگران را بيرون . اوزين گردن نهاده  اجنبی نرفته و نه در برابر متج
اگر گاهی » يكی از مقوله های انگليسها در مورد افغانستان چنين ا ست  .  انداخته  وپرچم ازادی را برافراشته اند

 ازدامنه های پامير بحكم تكثيرنسل درموقعيكه اجداد اريائی ما.  « افغانستان اشغال شود نگهداری ان بسی مشكل است  
وبمقصد يافتن زمينهای آرم وقابل زرع  و توسعُه خاك خودفرودامدنددرشرق وغرب باعناصر بومی مقابل شده 

 با دراويدی هاو برادرانيكه جانب غرب روان گرديدند )رودبارسند(وآنهاراعقب زده اند آه قبايل افغانی درحوذُه اندوس  
وسايرسياه پوستان بمقابله پرداخته وزمينها يشان را اشغال آردند آه باين ترتيب  افغانها ) سنوهاآا ( و)تبورها (با 

وايرانيها  بعبارت ديگر آريانشينان هندوآش  آه يكی جا نب شرق ود يگری بسوی غرب پيش رفتند سا حة حكمروائی 
ر فالت بزرگ  آريانا حكومات خويش را تشكيل خودرا ازسند تا دجله واز قفقاز تا آبهای خليج فارس  وسعت بخشيده ود

دادند، هردوفرزند آريا ئی يكی شرقی  يعنی افغانها پس ازدست و پنجه نرم ساختن با تورانيها، دراويدی ها وداپسوها و 
ديگری عربی يعنی برادران ايرانی با تپورها، و آسی هاوعناصرسامی وگريختاندن انها توانسته خاك، فرهنگ ، عرق، 

د و آئين خود را ازتجاوزات حفظ آنند، سرلوحُه زندگی  مردمان ما مقابله با اهريمنان اجنبی بمقصد دفاع ازنواميس نژا
آقای سعيد نفيسی در طی همان . آورده است ملی ، تماميت ارضی بوده وهر بار آه در پيكار شده  موفق  و آاميابی بار

خوشبختانه برادران افغانی وايرانی آه سرد وگرم "نيز گفته اند  سخنرانی آه قبال از ان ياد آورشدم درين زمينه 
درين مورد نيزمميزات مشترك خودرا حفظ آرد ه آه مندرجات  شاهنامه ها صحنه  روزگاررايكسان ديده وچشيده اند

درهمان   برعالوه يادآورشدند،  ."را عليه بيگانگان و متجاوزين بخوبی مجسم واشكارا ساخته اند های مبارزات ما
موقعيكه افغانها درسمنگان برعليه تورانيها پيكارداشتند ايرانی ها در سواحل دجله وفرات با سامی هادر مبارزه و رويا 

وانعكاس اين داستانهای رزمی چنان درروحيُه مردمان ما منعكس گرديده وتاثير وارد ساخته است آه در . روئی بودند
ستم  خوانده ميشود،  مثًال  اگر دربلخ يا سمنگان جاهای بنام تخت رستم و توپ هر بلندی و تپه های  هردو جانب نام ر

رستم مسمی ميباشد ، درايران نيز عالوه بر ينكه جاهای را به ا ين اسم می يابيم نام نقش رسم هم تاهنوززنده است،  بلی 
تان سراغ  نداريم ، واين پهلوان زابلی در جهان تاريخ رزمی،  نيرومند تر ازين پهلوان بلند آوازهء زابلستان و آابلس

سمبول ونمونهء قدرت و شهامت و دالوری وبزرگ منشی مردمان آوه پيكر و پرتوان زابلستان و آابلستان بود آه 
شعورعامه برای تثبيت روح حماسی و جهت يادوبود نام بزرگترين پهلوان باستانی اسم اورا روی تپه ها و جاهای 

 .تاريخی گذاشته اند
 همانطوری آه درهرآشور با افتخار مشاهير وبزرگمردان شان آبده های :نا بر قول جناب استاد ا حمد علی آهزادب

يادگاری ميساختند و يا امروزميسازند درافغانستان و ايران نيزاآثری ازخرابه های باعظمت  با ستا نی  بنام رستم نامی 
تاجائيكه دراسطوره .  در بلخ ، سمنگان ، زابل و آابل زنده مانده استثبت گرديده است آه تا امروز همان نام با افتخار 

ها وآثارتاريخی وماخذ دينی وادبی وغيره مدارك مطالعه  شود واضح ميگردد اجداد ما  آه در دو آوشٱء  فالت شرقی 
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 ها سخت عالقمند وغربی اريا نا زندگی ميكرد ند باوجود تمام دوره های پرما جرا ی تاريخ درحفظ سوابق رزمی خود
 عوامل ديگر خمود و جمود شده اند ، مگر ۀبوده بكمك همين روحيه اگرگاهی بنابر تسلط متجاوزين وبيگانگان و پار

بازهم توانسته اند روح حماسی باستانی را با يادآوری نام پهلوانان و دربارشاهان آريائی و دوران اوستائی صيقل زده با 
غا لب شوند با همين گونه مقاومتها و جنگها و مبارزات مردانه ، سرزمين بخدی را آانون تجديد قوا بر تمام مشكال ت 

نيرومندی وفرهنگ درخشان ساخت  و قله های سنگی اطراف هندوآش سنگر مقاومت وفيروزمندی قوم افغان گرديد و 
اليادآورگرديدم درمقابل تورانی بدين ترتيب آريائی های شرقی يعنی افغانها ، وطن و فرهنك و آئين خودرا  طوريكه قب

  پا ۀپار سوا با اشوری ها داخل پيكارو مجادله گرديده وقبيل وهمينگونه آريائيهای غربی  ماد و٫هاودراويدی هاحفظكردند
 سردريا واندوس بلند  واولين امپراطوری آ ۀسارگاد توانست پرچم هخامنشی را ازبحيرهء  اژه و آناره های نيل تا حوز

 تشگيل دهد آه حملهء اسكندرمقدونی تمام فالت آريانا را بخاك و خون آشانيد،  اما همينكه آريائی های غربی ريائی را
 درمقابل سپاه يونانی ها با شكست سخت مواجه ) گوگامل  ( و)گروبيك (يعنی برادران ايرانی ما در دونبرد درميادين 

د تاسواحل اندوس هفت سال درمقابل مهاجمين يونانی چنان ازسواحل هری رو( افغانها ) گرديدند، آريائيهای شرقی 
  و ده ها قلعه های ) ارتاآوانا ، پشاوران ، زرانكا ، دراپساآا ، هزاراسپ ،اورنس(مقاومت نمودندوازشهر های باستانی 

 را، به سكندر جنگی ديگر آه در قلل مرتفع ودامنه های آوه هاقرار داشتند چنان بمقاومت و دفاع پرداختند و آارستانی
و جنراالن وسپاه وی نشان دادند آه سكندر ازهمين جا ودراثرهمين مشكال ت وگرفتاری ها بجواب نامهء مادرخود آه 

ما در با مردمی سر دوچار وگرفتارشده ام آه نه قدرت  (: نوشته بود چرا اينقدرمعطل شده  و بر نميگردد نوشت
  همينطوربارديگر ).رهردو صورت با خطر مرگ وآشتار مواجهه ميباشيم پيشرفت  دارم  ونه عقب نشينی ميتوانم ، د

افتاد ، بسوس سردار « هيرآانيا » همينكه پرچم سيادت آريائی ازدست داريوش سوم پادشاه آريانای غربی در منطقُه 
بازهم همين پرچم عجب تر اينكه .  نامی باختر، آ نرا دوباره برافراشت و برادران فالت غربی را از شگست نجات داد

از دست يزد گرد ساسانی در مرو بزمين می افتد آه ابو مسلم خراسانی بكمك برادران شكست خوردهء آريائی غربی 
 .رسيده آنرا دوباره بلند ميسازد

درين شكی نيست آه اوستا و فرهنك "جناب ا حمد علی آهزاد استاد تاريخ افغانستان در  تاريخ ا ثرشان  ميفرمايد 
اوستاتی را اگر آرياتی های شرقی پديد آوردند ، اسكندر عمدًا وقصدًا  آوشش ميكرد تا اوستارا بكلی ناپديد  آند و روی 

هردودرآتش ظلم وبيداد سوخت اما « پادشاه فالت غربی » همين مفكوره پرسه پوليس را آ تش زد آه اوستا و بارگاه دارا
» نه بكلی ازبين نرفت وآرياتی های غربی پس ازطوفان وحشتناك يونانی ولخش اول ازسلسلُه  پارتهاآه باخوشبختا

اردشير »  همعصربود درربع اول ميالدی به دوباره جمع اوری اوستا اقدام آرد و اقدام اورا«  نيرون امپراطورروم
تكميل آرد واتشی را آه قرن ها در آ تشكدهء  مؤسس سلطنت ساسانی تعقيب وشاهپور اول اين مدآوره را « بابكان 

يا « ريوندتا »ودرآتشكدهء آذربرزين مهرذر « بخل باميك »در« نوش آذر » آذروهران در شهر نوازك در آ تشكدهء 
خراسان ميدرخشيد  و مدتی  خاموش شده بود ، دوباره  دردورة ساسانيان درفالت غربی  شعله ورشد واز « ريوند »

  ."از آذريائيجان وفارس زبانه آشيد« آذرپادگان « » فرويا » آذر گشسپ و آذر »آتشكده های 
درهمان موقعيكه درميان آريائی های غربی آئين مزديسنا تجديدگرديده وحيات تازه اختيارميكرد  بوديزم ازآناره   ها ی 

آوشان شاهان  .  خش ميگرديدپ« وطن ما » سند گذشته و جانب قلب افغانستان پيش ميامد وبين آريائی های شرقی 
بزرگ در افغانستان و ساسانيان بزرگ در ايران سلطنت های بزرگ ومقتدری را تشكيل دادند و هردو دودمان  سلطنتی 

ساسانيان با امپراطوران .  آه بين خود روايط حسنه داشتند درخارج فالت با بيگانگان سخت در پيكار مصروف بودند
 سمان چينی زورآزمائی داشته دست وپنجه نرم ميساختند و بهردو جا نب موفقيتهای نصيب روم وآوشانيان  باپسران آ

شن » مثال در غرب شاهپور دوم ، امپراطور روم والرين را اسير گرفت ، در شرق ، آنيشكا شهزادهء چينی .  ميگرديد
سا نی دوران با عظمت وشكوه ايران بايد بگوئيم ، عضر سا.  را در سنكيانگ گرفته وطور يرغمل با خود آوردند« يان 

  دبدبه وجالل افغانستان بوده  آه هريكی برای خود سلطنت ، مسكوآات ، قوانين و مقررات ، ۀو دورهء آوشانی دور
اآر ساسانی ها درغرب ، متصرفات رومن ها را بارها .    عرف وعادات ، دين وآ ئين ، جالل وعظمت جداگانه داشتند

برادران ساسانی ايرانی .   ها نيز حدود قلمروی خودرا تا قلب هنودستان و سنكيانگ وسعت بخشيدندفتح آردند ، آوشانی
نقش رستم » ما بياد پيروزی های خويش بر امپراطوری رم نقشهای درشاهپور آندند آه پيروزی شرق را برغرب در 

 آ ثار هيكل تراشی جاويدانی درباميان بجهانيان نشان ميدهد ، آوشانی ها بيادوبود عظمت عصر خود« نقش رجب »و « 
  متری خود آه متاسفانه چند سال قبل توسط حكومت بيخرد طالبان خراب ٣۵ و ۵٣بجای گذاشتند آه با هيكل های عظيم 

  .    اسباب شكفت بينندگان ميگرديد،شد
دونی آه در افغانستان باقی بعد از مرگ اسكندر و پاشيدن امپراطوری ان  جنراالن و قوماندانان و سپاه اسكندر مك 

مبارزه نپرداخته بلكه درتحت تاثير آلتور ومدنيت باختر قرار گرفته با بوجود آوردن آلتور  ماندند، بجنگ و
يونانوباختری آه اثارآن از زير خرابه هاخارج ميگردد با اين محيط ساختند تا اينكه آنها هم  هسته آ هسته پا شيده  و  

ز ذوا ل يونانيها درآشور آريائی،  سلوسی ها آه درشام سلطنت داشتند  به اميد تسلط بر پس ا.  مضمحل گرديدند
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اولين بارصدای جهاد مدافعين از .  زمينهای متصرف شدهء يونان آه ازسقوط انها اطالع يافتند به تاخت وتازآغازآردند
 جنگی وقدرت نظامی فالت ۀ ضعف روحيسه واقعه تاريخی  باعث.  باختر بلند گرديده به مبارزه و پيكار پرداختند

  :و فالت غربی اريانا ساسانی ها گرديده است« افغانستان » شرقی آريانا 
  . اوًال ـ  روياروئی سا سا نی ها و هيا طله  ،  با وجودی آه  سبب تقويه  و غلبُه يفتلی ها گرديد

امپراطور روم آه ضربهء مهمی بر (  موريس ( به ثا نيًا ـ جنگ های خسرو پرويز با بهرام چوبينه و پناه بردن خسرو
  .روحيُه سربازان و قدرت نظامی ساسا نيها محسو ب ميگردد

همچنين .  ثالثًا ـ مبارزه و جدال  بی موجب  يفتلی ها باگوپتا ها ی هندی آه سبب شكست وبرامدن شان ازهند گرديد
راحات ان مبارزات مردمان آريائی ا لتيام نيافته بود  آه  ج عواملی ازمينه را جهت پيش امدن ترآها مساعد گردا نيد،

 د بوجو جديدی ظهوراسالم صورت گرفت وپيشرفت برق اسا ی ان تحت نيروی اهللا اآبروعقيدُه  ال ا له اال اهللا روحيهء 
قاومت  ورده و بدان وسيله برمحيط  و باشندگان آشورهای مفتوحه چنان تاثيروارد ميساخت آه مردم پس ازاندك مآ

  .همينكه مثوجه عدالت، برادری وبرابری  وحقيقت اين آئين ميگرديدند ا سلحه بزمين گذاشته وسرتسليم فرود می اوردند
درزمان خالفت سيدنا حضرت خليفه عمررضی اهللا عنه سپاه مقتدر يزدگرد سا سانی آه پدرش خسروپرويز سا سا نی 

 را پا ره ) ج ( پيام حضرت محمد صلعم پيامبربرحق خداوند يكتا باغرورسلطنت، قدرت وداشتن سپاه مقتدر، فرمان
نبرد با همين مسلمانان درميادين نهاوند و قادسيه باثرشكست فاحش طوری مضمحل گرد يد و پاشيدند آه  آرده بود دردو

ه درايران، درزمان ديگر قد بلند نتوانستند  و سپاه اسالم پس ازين فتح  چند سال بعد يعنی بعد از تامين امنيت دوبار
خالفت حضرت سيدنا عثمان رضی اهللا عنه بسوی فالت آ ريانای شرقی يعنی خراسان يا حكومت افغانستان آنونی به 

رتبيل (پيشروی آغازآرد ند ازسيستان تا رخد، آابل وزابل ، سپاه  سالطين آوشا نی و يفتلی آه مسلما نان عرب انها را
جيش الطواويس »  ودفاع از آشور شان پرداختتد آه سپاه   منظم ومعروف  اسال م بنام  ميناميدند، چنان بمقاومت)شاهان

بكلی پاشيد، در ميان دره های نزديك آابل پراگنده شدند  و دوصد سال تمام  همين رتبيل شاهان و ساير حكام وامرای «  
ون متوجه اخوت اسالمی و عدالت اجتماعی اما اهسته ، اهسته بمرور زمان مردم چ.  محلی افغانستان بمقابله پرداختند

وتعليمات عاليهء دين مقدس اسالم ومعجزات قران ميگرديدند،  جوقه جوقه اسلحه بزمين ميگذاشتند متاسفانه در زما ن 
امويها ، باثراشتبا هات سياسی ا نها آه  عرب وعجم  را متمايز ساخته  يكی را بر ديگری رجحان ميدادند لهذا در 

راتی بوقوع پيوست باقوام غيرعرب مخصوصا باشندگان فالت  شرقی اريانا راو داشت آه به تقويهء روحيهء  اوضاع تغي
ازاديخواهی برداخته واز باشندگان فالت خود تقاضای آمك ومساعدت آند، درين موقع باوجودی آه درمناطق غربی 

 افغا نستان آنونی  آه )خراسان(الت شرقی يعنی اموی ها تسلط و حاآميت داشتند درسر زمينهای ف)ساسانيها(اريانا، 
دربين مردم هنوز حرآا ت سيا سی وجنبش های ازادی خوا هی موجودبود، آهسته آهسته دوباره بظهور پيوست، بقول 
جناب احمدعلی آهزاد  همانطو ريكه قبال صدای ازادی خواهی بعد ازسقوطواضمحالل قدرت هخامنشيها توسط يونانيها، 

لند شد، ا ينك بارديگر پس ازسقوط قدرت ساسانيها، همان آوازاستقال ل خواهی درمقا بل دولت اموی بازهم درخراسان ب
ازهمينجا يعنی ازخراسان سرزمين افغان هابلند گرديد و ابومسلم خراسانی دولت اموی را منقرض ساخته ،ابوالعباس 

شير ا نجام داد خا ند ان بافضل خراسان چون خا ندان  شمۀسفاح رابخالفت عباسی  برداشت، آاری را آه ابومسلم با قو
  . سهل وخاندان برمكی ازراه قلم ودانش تكميل نمود

خراسان وسيستان و ماور النهر و آابلستان و زابلستان درشرق فالت،  فارس، آرمان، خوزستان، آردستان و طبرستان 
يث صفاری سيستانی، ساما نيا  بلخی، در غرب دارای دولت وسلطنتهای شد يكطرف طاهرفوشنجی، يعقوب ل

 به تشكيل سلطنتهای نيرومند ومقتدر پرداختند وبه جانب ديگر ديا لممه ، يا ا ل ٫وماورالنهری وغزنويان ، يكی بعد ديگر
اگرچه . اتا بكان فارس وازربائيجان وساالريان به تشكيل دولتهای موفق گرديدند زيار ، ديالممه ا ل بويه ، سالجقه، و

غانستان وايران درين وقت ها بمفهوم سياسی آلمه وجود خارجی نداشت، ولی تمدن وفرهنگ و ادبيات مشترك فالت اف
آريان تمدن وفرهنگ وادبياتی چندين هزارساله روح  و روان اين سلطنت  ودولت هارا درغرب  وشرق و شمال فالت 

  .سان سهم داريمتشكيل داده بود و درمظاهر فرهنگی وادبی وهنری ان همهء ما يك
بايل آريائی هندوايرانی بود، مبدٱ لسنۀ قا سرزمين پربرآت وباافتخارافغانستان نيمه شرقی فالت اريان  همچنانيكه مبدأ 

ايرانی مشترك يعنی زبان  ايرانی نيزميباشد وهندی مشترك يعنی سانسكريت ويدی و و   هندۀانشعاب خانوادهء  السن
 درميان دره های مختلف آهسار اين وطن ۀده وهنوزازبقايای انها درحدود بيست لهجاوستا ئی بازند، هردو را دي

وطن آريائی  ما به  و باقيمانده است آه اينهم يكی ديگرازعاليم انشعاب قبايل مختلف آ ريائی ازسرزمين ا ين آشور
» انهای نزديك باغازتاريخگويندگان ومتكلمين زبانهای مختلف خانوادهء هند وايرانی درزم. ايران و هند ميباشد

 د يده  می )حوذُه اآسوس وسيحون(درخاآهای شمالی افغانستان يعنی نزديك درحوذُه اآسوس وپامير«  پروتوهيستوار
ايرانی  و شوند آه حيات مشترك گذشتهء باشندگان اين نواحی سبب تشكيل زبان آريائی، يابعبارت ديگرمبدأ السنه هند

دانشمندان زبان شناسی ، قديم ترين شاخه های آنها سا نسكريت ؛ ويدی وزبان  بعين وشده آه براساس مطالعات متت
ما بايد به حيث  بزرگترين عالمت ونشانةيگانگی   هندوايرانی قبول گرديده وۀآه مبدٱ خانوادهء  السن اوستائی ميباشند
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حيات نياآان واجداد، موجوديت خانواددة السنهء هند وايرانی بپذيريم، زيرا طوريكه عرض آردم اين اشترا ك 
 پامير و هندوآش باثبات ميرساند چنانچه بقايائی زبانهای  هندی وايرانی دردره های همين سلسله آوه ۀآنهارادرحوز

به قول جناب استاد احمدعلی خان آهزاد مندرج درجلد اول . عظيم وبزرگ وبلند تاامروزاين ادعاهارا ثابت ميگردا ند
فرگاد اول ونديداد همين موضوع چنان درج ميباشد آه امروز نقظه » مبحث جغرافيائی اوستا: مايندتاريخ اثر شان ميفر

وهم معتقد است آه درادب سانسكريت ويدی هم ازآوهها ورود « به نقظه درخاآهای اطراف هند وآش تظبيق می گردد 
 دوزبان آه خود آنها بهم شباهت های اين تذآرات درادب. خا نه های افغانستان شرقی وجنوبی تذآراتی ديده ميشود

درآجا است ؟ بقايای لهجه های متعدد خانوادهء السنهء هند وايرانی  زيادی دارند، ظاهرميسازد آه مبدٱ مشترك آنها
درافغانستان وبظور مثال وجود دولهجهء متقابله در دودهكدهء مجاور دربدخشان ،  قوی ترين دليلی محسوب ميگردد  و 

ت می بينيم افغانستان خاك نيمه شرقی فالت آريانا همچنانيكه ،مبدٱ انشعاب قبايل آريائی هندوايرانی بود، بااين توضيحا
ايرانی نيزميباشد ، يعنی اگر هندی مشترك بگوئيم  يعنی سانسكريت و ويدی ،  و مبدأ انشعاب خانوادٱء السنهء هند

بقايای آنها درحدود  از ا بخاطرآوريم آه هردو  را ديده و هنوزاگرازايرانی مشزك نام ببريم بايد زبان اوستائی ويازند ر
دره های آوه های اين سرزمين باقيمانده است آه اينهم يكی ديگر از عاليم انشعاب قبايل آريائی  بيست لهجه در

يد ازمناطق يك مسافرت دوستانه و بازد از ايران ميباشد آه دانشمندان هند وايران بعد و ازخاآهای اين مملكت به هند
راوطن اوليهء اقوام آريائی ومبدٱ زبانهای اقوام « افغانستان » مختلفهء دره ها ودامنه های آهساراين فالت شرقی آريانا 
 . مختلفُه باشندگان آن شناخته وبمردم خود معرفی آرده اند

هء شرقی خانوا د هء  جزوشاخ« پراچی » و« آرميری »  يازبانهای پاميرو)دستهء غلچه(بعضی ازين لهجه هامتال
وپرسون به لهجه های  (KHWAR ) ايرانی ميباشد و برخی مثال نورستانی ، پشه ای ، آانی ،،وايگلی ، اخشون وخوار

يا پشه چه موجود ميباشد آه درانها  (DARDIC) يك هندی بستگی دارد و درجنوب هندوآش شرقی لهجه های دارد
يا دستهء  غلچه عبارت ا ست ازمنجانی  اما لهجات پامير و ی موجود ميباشد واثرات زبانهای هردوخانوادهء هندی وايران

واشكا شمی، زيباآی ، واخی، شغنی وغيره آه د ردره های مختلف جنوبی هندوآش شرقی معمول ميباشد، ارميری 
ده ، پشه ای از باقی مان ) آانی گرام(دردرهء لوگر، دربره آی برك ودرخاآهای پشتو نستان مرآزی درعالقهء وزيری و

وايگل نورستان به طرف شرق تا گلبهار، دهن درة پنجشيرحرف زده ميشود و مرآزان در واليت شرقی افغانستان دره 
انست آه وقتی در ده هزارسال قبل قبايل آريائی افغانستان وهند وايران  مقصد ازين تذآر. لغمان است و های آنر

 هند وايران آوه های ۀجا نب منشعب شده اند ، منبع انشعاب السنهء  خانواددردوطرف هندوآش ميزيستند وازاينجا به دو
ه درآابل اظهارداشته،  شمال شرقی افغانستان ميباشد و براساس تذآرات دربيانات روزهای اخير سفرآقای سعيد نفيسی آ

نصربقايای نژادآريائی قبايل نورستان آه دردره های جنوب شرقی افغانستان زندگی می آنند صافترين ع" :گفته اند
 ."ميباشند

  السنهء ايرانی نيزمانند سلسلهء  السنهء  هند ی دارای ۀبنظرجناب احمد علی خان آهزاد مورخ شهير و فقيد وطن،خانواد
گاتهاارتباط پيداميكند آه » مبد ا ميباشد آه آامًال  روشن نشده، تنها اتری آه درك گرديده به زبان قديم ترين قسمت اوستا 

نزديكی و ارتباط خاص آن آه با سانسكريت ويدی دارد، درسرزمين اوستائی  را با حل نشوونمای زمان گات هام
بعبارت ديگرچنين فهميده ميشود مبدٱ مشتر ك خانوادهء  السنهء ايرانی هرچه باشد، زبان . تان تعين آرده وميكند نسافغا

ت شرق  فالت آريانا درقسمت افغانستان وزمان فرس قديم آرده اند درقسم اوستائی آه آنرامعموالبنام زندهم ياد
مرآزيت داشت آه دانشمندان فيلولوژی ، اين هردودسته راتحت « پرس » درحصص غربی ان درخاك ايران درفارس

عنوان دستهء  شرقی وجنوب غربی ياد آرده وحتی دستُه اخيررا بنام پارسيك نيزمتذآرشده اند، فراموش نشود پارسيك 
دستهء  شرقی هم لهجه ها . ظهورآرده است «پرسيد » السنهء ميباشد آه درايران درعالقة  و ازيكدسته لهجه هاعبارت 

همين اآنون درافغانستان به زبان دری و پشتو . و زبانهای از خود دارد آه قديم ترين نمونهء ان زبان اوستا و زند ميباشد
  . يكسان اهميت داده ميشود
ت وصرف ونحو وقواعد زبان درمطالعات السنهء آريائی مقام مهمی دارد، درين شكی نيست آه زبان پشتوازنظر قدام

مبدٱ زبان پشتوبه هند وآريائی وهند وايرانی تعلق ميگيرداما اين تاهنوزمشخص نشده آه پشتو جُز سلسلهء  زبانهای 
استان شناس،نظريه داشت آه پشتو هندی است يا ايرانی ؟ وياازخود شاخهء مستقل داشته ؟ دا آترفريدريك ميولرب

جُزالسنهء ايرانی ميباشد اما برعكس آن داآترترومپ فيلولوگ و باستانشناس مدعيست آه پشتوجز خانوادهء هند 
وآريائيست،  باين تفاوت آه عضوحقيقی خانوادهء  هندی نبوده بلكه شكل  مستقل دارد ومثال اولين تحولی است بين 

ولی بيشتربه پراآريت هايعنی . د وايرانی وباين لحاظ مميزات هردو خانواده  را  دارا ميباشدخانوادهء هند وآريائی وهن
خانوادهء  هندی شباهت دارد آه تقريبأ همين مفكوره ونظريه موردقبول عدهء از مستشرقين ومتتبعين تاريخ وعلمای 

معروف واقع شده  واما بعد تر، همين زبانشناسی مانند فن شپيگل، داآترهورتل و دارمستتر مؤرخ  وباستان شناس 
مؤرخ  و دانشمند فقيد وطن جناب احمدعلی .   دانشمندان ،پشتورا جُز زبان زند و يا زبانی آه شبيهه آن  بوده  شناختند

آهزاد هم همين نظر را مقرون بحيقت دانسته اند ، زيرا زبان زند يا زبان اوستاثی درعصر زردشت درسرزمين 
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ل بود، لهذ ا پشتو بايد موازی با آن يا از خود آن به ظهورپيوسته ونشونما يافته باشد و قرابت آن به افغانستان مستعم
پراآريتها هم دليل برين است آه عامل ارتباط ميان خا نوادهء السنهء هندی وايرانی بوده ، و اين  زبان بحيث يك نمونه 

انستان معمول بود وازينجا نشئات  نمود، و وجود لهجه های نشان ميدهد آه روزی السنهء هندی وايرانی درخاآهای افغ
آه قبالمتذ آرگرديدم بعضی به يك و بعضًا بخانوادهء ديگرارتباط ميگيرد اين مفكوره ونظريه را  آا مًال با ثبات ميرساند 

زاد مطالبی را واما درمورد  زبان پهلوی باساس مندرجات جلد اول ودوم تاريخ افغانستان اثر جناب احمد علی آه. 
 . بعرض برسانم شايد بی جا وخالی ازاستفاده نبوده ونعضی نكات تاريك را روشن سازد

يقينًا بعضی دانشمندان ومؤرخين افغانستان متوجه شده ا ند آه زبان پهلوی را تا يك مد تی منحصر به پهلوی ساسانی 
پهلوی پارتی پارسيك (به لسان پهلوی ساسانی اسم جديد ٫امابعدًا دراثرتحقيق وتتبع وموشكافی عدهء  مؤرخين .ميدانستند 

به دست آمده، واين را « طورفان » پهلوی پارتی را آه درمنطقُه خراسان به ظهورپيوسته و اولين آتار آن از . دادند   )
 نظرجناب(پهلوی شمالی ياشمال شرقی هم ميگويند ومبدأ ان خراسان بود واز اين جهت پهلوی پارتی آه بنده 

 آن را پرتوی ميخوانم ارتبا ط و پيوستگی بازند يا زبان اوستائی باختری دارد ، حال آنكه پهلوی  ساسانی ) آهزادميباشد
لهجهء ازفرس قد يم ا ست وباين طريق  می بينيم آه يكی ازاين پهلوی ها درافغانستان وديگری درايران معمول بود و 

برپهلوی « آرستين سن »ساط دولت پارتی پراگنده  شده  و باساس نظريهء پهلوی پارتی ازشرق فالت بغرب ياساحهء انب
است  آه پيش از قرن سوم « اپارتكان زريران » ساسانی تا ثير زياد  وارد ساخته  و بهترين نمونهء ادب پهلوی پارثی 

« زرير » گشتاسب شاه پادشاه بلخی وبرادرش »موضوع اين اثرحماسی منظوم جنگهای . مسيحی وجود داشت 
آنظرف  يا ا سفنديا،  يا ارجاسپ خيونی تورانی است در« اسپندات » و پسر اخيرالذآر « واری » وبرادرزاده اش 

 .  آمودريا آه با ال خره به غلبُه دودمان شاهی بلخی خاتمه می يابد
بان دری بس مهم را فغا نستان موضوع زبانهای اشكائی ، تخاری ،سغدی جهت فهميدن ظهور ز درمطالعات السنه د 

« تخاری«  » زيا نی » يا«  زری ئی »  يكی دوقرن پيش ا زميال د،  قبا يل سيتی آريا ئی نژاد بنا مهای ٫ميباشد 
 . يادميكنند«  تخاری» را بنام اسكائی يا  وارد افغانستان شدند آه درعالم ادب عمومٱ زبان آنها« لوچی «» ساآارونی»

» و «مييه » يرموجود است ، زبان تخاری آه هستی آن دراثرآوشش پروفيسوربقايای لهجه های اسكائی درپام
روشن شده است زبان قسمتی ازقبايل سيتی منجمله آوشانی هااست آه پيشتر ازساسانی ها امپراطوری « داآترشپيگل 

 ) آريائی شمالی(ان  بود زبان ش)هشتاد آيلو ميتری شمال آابل(باعظمتی درافغانستان تشكيل دادند ومرآزآنها دربگرام 
 ۀولی جای تعجب است آه نه درخانواداين زبان لهجه ای از هند واروپائی ميباشد .  هم خوانده شده ) ايران شرقی (يا 
 قرارميگيرد به گمان غالب ازآنجائيكه زبان سغدی درحوذُه اآسوس )ايطالوستی( درخانوادهء ) سانتم(بلكه جُزدستُه ( آريا

ط لهجه های زندبخصوص پرتوی پهلوی خراسانی وبه لهجه های اسكائی وتخاری ظاهرگرديده  و باتراختال( آمودريا) 
 زبان )آرستين سن (بعقيدُه استاد.  نشونما يافته ، بهمين سبب بعضی ازمؤلفين اسالمی آنرا زبان بلخ وبخارا هم گفته اند 

لی آسيای مرآزی بوده، چنانچه بودائيان، سغدی بعد از حوالی قرن دوم مسيحی برای چندين قرن زبان بين الممل
مانوئيان، نسطوريا ن باختر و ماوراالنهرقبل ازينكه مانی درقرن سوم مسيحی از خط سريانی،خط سطرنجيلی را اختراع 

زبان سغدی معموله درمناطق شمال .  بعد ازين ، آ ثارزياد بزبان سغدی  نوشته شد.آند دران آثارزياد نوشته اند  
 را ميتوان اساس وبنياد زبان دری افغانستان آه بعد ها ايران باتصرفاتی دران ، آنرا فارسی ناميد وتا امروز افغانستان

شناخت  بعضی دانشمندان گذشتة آشورمامعتقد با ين بودندآه زبان .  زبان مشترك هردو آشورافغانستان وايران ميباشد
زبان دری دراثر اختالط پرتوی با پهلوی ) نوشته اند دری همان زبان سغدی ميباشد، بعضی ديگردر آ ثار شان 

همچنان اين زبان را ( باختر وتخارستان وماورُالنهربميان آ مده  در خراسانی وزبان سغدی وتٱثيرات سايرلهجه ها ی زند
  :منحيث لغت ، چند تعبير ومعنی ميكنند

  .ـ با ساس آلمهء در،  آنرا زبان درباری ميخوانند ١
منسوب ميكنند يعنی آهستانی می نامند وصفت آبك دری را آه درآهسارها خوب و خوش ميخوانند ( دره ) به ـ  آ نرا  ٢

  .  به آ ن داده ، آنرا آبك آو هستانی ميشناسند
ـ  دربرهان قاطع ، دری زبان مروج بلخ وبخارا ومرو وبدخشان درج گرديده،  اما درين آوچكترين شبههء وجود  ٣

ه اولين اين زبان درحصص شمالی ا فغا نستان بوده وباشندگان پاميرتا هريرود رما ورالنهربهمين ندارد آه پرورشگا
  . زبان صحبت ميكردند

ـ عدهء  دانشمندان ديگرتصورآرده اند آه اين زبان مرآب ازالسنهء پهلوی ساسانی ولغات عربی ميباشد ، درصورتی  ۴
واردشود، ترويج يافته بود  و هم برخالف بعضی نظريات آه مدعی آه يك قرن قبل ازينكه لسان عربی درافغانستان 

هستند دری بعد ازنابودی ساسانی بميان آمده ،  طوريكه ازخالل آ ثارنويسنگان  زبان شناسی ومُورخين وشرق شناسان 
بميان آ مده غربی ثابت ميگردد پهلوی ودری دوزبانی ميباشند آه درپهلوی همديگر يكی درايران وديگری درافغانستان 

ونشو ونما يافته اند ودرادوار مختلف يكی اين طرف آمده وديگرآنطرف رفته خواهد بود، بدون شك پارچه های نظم 
ونثرآه فعالمورداستفاده ما قراردارد  ازنظرقدامت تاقرن سوم هجری ميرسد اما اگراين آتار را با آتب معاصرآن بزبان 
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پهلوی آشكار  ميگردد واين محكمترين دليل برين است آه  تگی وروانی دری برپهلوی مقايسه آنيم ، آنگاه سالست وپخ
زبان دری دفعتأ بدون سابقه درعصرصفاری وسامانيان بميان نيامده بلكه چندين قرن سابقه داشته آه متاسفانه تعين آن به 

 متتبعين ودانشمندان ما صورت يقين فعًال مخصوصٱدرحالت آنونی ازناممكنات ميناشد  زيرا عدُه زياد مؤرخين و
درآشور های ديگرجهت يافتن يك لقمه نان حالل سرگرد ان و وطن درين حالت تاسف باری قرارگرفته آه ا زاد بيات  

اهتزازميباشد   آشوربيگانه در٣٢آن پرچمهای  وفرهنگ وانجمنهای علمی بسی فاصله داردبرعالوه درهرگوشه و آنار
امهربان وظالم درراه تشويق وتقويُه آلتوروزبان خود اعمال نفوذ دارند آه نور واشغالگران ، مخصوصٱ همسايگان ن

ميتوان مدعی  زبان مادری محيط واجتماع ما، درحالت خاموشی است ولی براساس اثاردانشمند ان وطندوست گذشته،
غانستان شرق فالت ويادراف در قراردارد دسترس ما شدآه قديمترين پارچه ها ی نظم ونثردری آه فعالدر

يادرماوراالنهربميان آمده وزبان دری درخاآهای زيبای دامنه های هندوآش نضج وقوام گرفته وقديمترين آتاروشواهدی 
افتخار وآثار جاويدان  نويسندگان افغانستان ميباشد آه نامهای پر آه در دست است اين حاصل قريحه ودانش شعرا و

بر اساس د يگرداليل ، قراين وشواهد  وآ ثار عدهء دانشمندان ومندرجات . هرآدام شان اين ادعارا به اثبات ميرساند
بعضی آتب تاريخ ، زبان دری بعد ازقرن چهارم هجری درسرزمين ايران آنونی انتشاريافته است واگر بنابر بعضی 

ر محيط فرهنگ تشريفات  بوده يعنی عام نشده بود، يعنی د و عقايد ، درعصرساسانی مروج بوده باشد منحصربه دربار
ادب آشور ايران و برادران ايرانی ما زبان پهلوی   و ازآن زبان استفاده صورت نميگرفت زيرا درين وقت زبان علم

 . وپهلوی ، اززمان تسلط مغل درمناطق غربی ايران، آم وبيش باقی بود٫بود آه نزبان طبری هم مينوشتند 
ينكه نضج وقوام ادبی حاصل آرد طرف غرب انتشا ريافت وزبان زبان دری درچهارقرن اول هجری درافغانستان بعداز

بنابرنظر جناب محمد تقی نهار دانشمند . جای آنرا  گرفت  پهلوی ر بمرورزمان بمناظق غربی ايران بيرون راند ه و
دری آمال وملك الشعرای فقيد ايران ، بعد ازتسلط دولت سلجوقيان برعراق  اين  مفهوم ومعنی قوت يافت ، يعنی زبان 

د وآشورافغانستان و ايران . درين لحظاتی آه عرايضم پايان می يابد تذآريك مطلب را ناگفته نميگذارم .  انبساط يافت  
آه دردوگوشهء يك فالت آريانا درطول چندين هزارسال، گاه يكجا و بسی اوقات جدا اما بحيث دوهمسايه نيك برادروار 

باثر سياست تفرقه انداز وحكومت آن  دشمنان، مخصوصٱ قدرتهای استعمار و زندگی آرده اند آه اينك متاسفانه 
بسر ميبرند  ونميتوانند آرام  ماجرا صدا و پر ازمعضله و و باهياهو و سر را ستثماری بزرگ جهان زندگی معاصرخودا

اين جنايتكاران استعماری اگر درگذشتهء خوب خود عميقانه نظر اندازيم ، ميبينيم آه رفتار . ودوستانه زندگی نمايند 
  .  واستثمار درهردو آشورهای ما تقريبٱ باهم شباهت دارند

وچند سال اخيرچند بار مشتهای آهنين ودندان شكن بر دهن استعمار  مردم با شهامت افغانستان آه درطول اين يكصد
ی نياسوده همان استعمارشكست آوفته است، اينك درين موقعيكه تازه  ازمبارزه با استعمارشوروی نجات يا فته ودم

خورده و رانده شده بارديگرباهمكاری قوای اياالت متحدهء امريكا و سی وچند آشورهای ديگربه شوق حاآميت مجدد 
تاخته با همين مردم تازه از جنگ نجات يافته، گرسنه وفقير و خسته ومانده، و وطن تكه تكه وپارچه شده  وسوخته 

.  نتيجهء اين پيكارميباشند درانتظار ، ميكشند، ميسوزانند وخراب می آنند،  اما باشك وترديدوخرابهء شان داخل پيكارشده
يعنی همانطوريكه دام افسون استعمار باين آشوردرحال گسترش ميباشد درايران نيزآغاز شده، به عبارت ديگرهمين 

برگردن ايران نهاد و بيش  ويش راناصرالدين شاه دارسی معاهدة  تحميلی خ دشمنان، درگذشته نيز از يكطرف بر
  .  را مكيدند« نفت » ازهفتاد سال خون حياتی ايران 

بروی تحميل وبا اين خط مصنوعی و شوم ، « معاهدة تحميلی ديورند را » دردوران سلطنت اميرعبدالرحمن خان 
يعنی ده مليون . قسيم آردندخانواده های قبايلی راپاشيده پارچه پارچه ساخت، نيم را انطرف ونيم را اينطرف خط ت

برادران وخواهران، پدر و فرزند يا مادران ودختران را با قساوت قلبی وبی عاطفه گی ازهم جدا ساختند وهردوآشور 
درهرآوشه  و ازين سيا ست های غيرانسانی در دل اينكشورها ازينگونه مثالهای ظلم واستبداد و. را در مضيقه انداختند
شايد روزی برسد آه حق به جای خود قرارگرفته ودشمنان، شرمنده و شرمسار .  ت ومدفون ميباشدودرهء آن بهزاران ثب

  و ا لسالم. گردند ، باميد آنروز بربسوی اين وآن مظلو مانه بنگرند  وبوطن خود 
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