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  11 تر 1 له :دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

 ٢٠١٧/ ۴/۴                                                                             زلمی کرزی :ژباړن

  

   )افغانستان در پنج قرن اخير(فرھنگ د تاريخ  د

  د څو ټکوتحليل او کره کتنه

  )دويمه برخه(

  !افغانستان، يو لرغونی نوم دی نسبت د فرھنگ ادعا ته

   

   )کادميسين سيستانیکانديدا: والليک(

  

  :يادونه

ما د ښاغلی کانديد اکادميسن اعظم سيستانی 

فرھنگ د تا ريخ د څوټکوتحليل اونقد ولوست په رشتيا  د

  .ډيره په زړه پوری کره کتنه ده

د فرھنگ د تاريخ منفی اړخونه يي خورا ښه 

روښانه کړی دی، دملی وحدت برخ<ف د پام وړ ټکو ته يي 

ليکونکی ي ښايی تر اوسه ډير پښتانه ګوته  نيولی ده چ

لوستونکي دغو مسايلو ته متوجه سوي نه وي، او

افغانانوته اړينه ده چي د فرھنگ په ناروا روايتونو او 

       انځورزلمی کرزید                                                     .جعلياتو ځان پوه کړي

د باندی کي، ځوانانو او راتلونکی نسل ته بايد تاريخی زما په اند د افغانستان په دننه او 

   . مستند حقايق وکښل سي او د دوی افکار بايد په جعلی ليکنو مغشوش نه سي

د سيستانی صاحب څخه مننه کوم چي د فرھنگ د کتاب پر مھمو ملی او تاريخی 

. نانوته څرګند کړموضوعاتو منطقی او مستدله رڼا اچولی ده، او د ده د تاريخ ماھيت يي افغا

د . نوموړی ھر وخت  د افغانستان دښمنانو او د پرديو ګوډاګيانو په مقابل کي ټينګ وMړ دی

ما د . لوی خدای څخه ده ته په دغه فرھنگی خدمت کي M زيات برياليتوب او سرلوړي غواړم

 ،دیليکل سوی او په روانه ادبياتو سره چی په دری ژبه ښاغلی سيستانی دغه کره کتنه 

او تحليل شپږبرخی په پښتو ژبه وژباړل، ھيلمن يم چي ګران لوستونکي دغه په زړه پوری نقد 

  .ولولي او دخپلو تاريخي مالوماتو په بشپړولو کی ګټه واخلي

  .محترم ليکوال ته دلوی خدای څخه روغتيا او س<متيا غواړم

   په  درنښت 

  2017/ 3 /30 زلمی کرزی



  
 

 

  11تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

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

  

  !م دی نسبت د فرھنگ ادعا تهافغانستان، يو لرغونی نو

  

 ھوايـت خـوش ومنظرت دلستان    وطن ای نکونامـت افغانـستان   

 خـــاک درت ســرالـفـــت مــا و      روان بخش دلھاست بوم وبرت 
                                                                 )Xقاری عبد(  

، ا و د غير پښتون روښان  شخړه د افغانستان د نوم تغييروهدفرھنگ د کتا ب دپايلو څخه ي
و ، چی د درو لسيزو راھيسی د افغانانو په خپرونو کي د ی په ډلو کي د ملي ھويت بدلون  وفکر

  . ھيواد په دننه او د باندی کي خپری سوی دي

 بيل څپرکی فرھنگ ، افغانستان در پنج قرن اخير په لومړی ټوګ کي د خراسان د نوم لپاره يو
ځانګړی کړی دي ، که يی بل مطلب نه در لودای  نو بويه دغه څپرکی يي د افغانستان په نامه کښلی 

څنګه .کړی وای مګر ده دا کار نه دی کړیوای او وروسته يی د ھيواد پر نورو تاريخي نومونو بحث 
دی، په ھمدی شميړل او د افغانستان د نوم کم اھميت برجسته کول چي د ده ھدف د خراسان د نوم 

 پيړی د مخه ١٩ر وايی چي افغانستان د کرمګراف کي د افغانستان په باره کي اډول دی په يو لڼد پر
  .په نورو نومونوياد سوی دی

 پيړی وروسته د افغانستان په نامه وپيژندل سو ، د تاريخ به بيلو اوږدو ١٩ھغه ھيواد چي د 
 ھمدا رنګه که څيړونکي د لومړنيو پيړيو، منځنيو پيړيو .دورو کي په راز راز نومونو ياد سوی دی

او نوي پيړيو په آثارو او اخځونوکي د دغه نوم سره نه مخامخ کيږی ، داسی نتيجه بايد وا نه اخلی، 
او يا دا چي ھغه زمانه د تمدن او فرھنگ څخه . چي د افغانستان خاوره تاريخي لرغونتوب نه لري 

   ]٧[. پيړی تر نيمايی پوری افغانستان د مخه په خراسان ياديده١٩ره کي د په اسCمی دوبی برخی وه  

 د کتاب د چاپ وروسته د »افغانستان در پنج قرن اخير« کال په امريکا کي ١٩٨۶فکر کوم په 
غير پښتون سواد لرونکو لخوا چي په سيمه ييز، قومي او سياسي ډلو پوری تړلی دي د خراسان 

 ميCدی ١٢١٧ د يرغل او تاړاک )چنگيز(مغولپه داسی حال کي چی د. ل ته کړغوښتني ږغونه پور
 د شپږو ) م١٧۴٧ (له زمانی څخه بيا په کندھار کي د افغانستان د خپلواک دولت تر جوړښت پوری

ړتيا نه وه چي ھيڅ ا . په نامه ياده سوی ندهپيړيوپه موده کي د افغانستان ھيڅ وRيت  د خراسان 
 ،ځانګړی کړيد دی خاوری نوم وو، شپږ پيړی د مخه  چی په نامه»خراسان«فرھنگ يو څپرکي د 
او توريالۍ زوی احمد خان  دری پيړی د مخه د دی خاوری ديوه زړور چی خو دافغانستان لپاره 

 د مولف د يلهسی يو اقدام بادھغه فصل دی ځانګړی دی نکړی؟ نوم بنسټ کښيښودل سو ، پهابدالی 
څخه نوم  سره يادوی  ځکه د دغهتکرارخراسان نوم په دRی سی؟فرھنګ  بل څه شی کيدقضدمخاص 

  . لري خاص منظور

سر بيره پردغه، فرھنگ د افغانستان برخCف د انګليس او ايران د لومړی تړون يادونه کوی، د 
د لومړی ځل لپاره د «په نوموړی تړون کي «: اړوي لوستونکو پام د افغانستان تازه نوم ته داسی را

انستان کلمه د ھيواد د رسمي نوم په توګه چي په تيرو وختو کي په بل نوم ياديده کارول سوی افغ
    ]٨[».ده

ير يفرھنگ د افغانستان د نوم او نښان مخالفانو ته لمسون او پيام رسوي څو د افغانستان د نوم تغ
وته کړي چي د او دا دي ج.  مطبوعاتو او ټولنی ته سرخوږي پيدا کړی  او لدی Rریمطرح کړي،

انګليس مطلب د افغانستان پر ضد د ايران سره د دغه تړون څخه څه شي وو ؟  ولی ايران داسی 
  تړون د انګليس سره د افغانستان پر ضد Rس ليک کړ ؟ آيا افغانستان پر ايران لښکر کښي کوله ؟ نه 
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  .خير ، په ھيڅ ډول داسی نه وه

  :  د انګليس ھدف دافغانستان او فرانسي بر خ<ف تړون څخه 

د ټولو يرغلونو Rملونه او فرانسی  پيړی کي د انګليس او روس ١٩بايد وويل سي چي په ټوله 
د اروپا ښکيC کي  .  وهپه خاطرھندوستان دبډا او ثروتمند  ،پر ايران ، افغانستان ، منځني اسيا

 وچه کي د انګليس او فرانسی د ھند په نيمه. ھيوادونو د ليوانو په شان و دغه  ثروت ته مخه ونيوله
 پيل کی د ناپليون د جګړيزو عملياتو وروسته د لويديځي اروپا ه پيړي پ١٩څو کلن جنګونه وه ، او د 

سياسی جوړښتونه تارو مار او وټکول او خلګ يي د ځان ايل کړل ،ټول ځايونه بريتانيا وجګړي ته 
و برتری ته پام وکړ،  پدي لټه کي سوه  چي راوبلل مګر بريتانيا د سمندری Rرو ولکي او د ځواکون

نو پدی ډول ډير ژر دمځکنيو Rرو په اھميت د . ھندوستان ته د مځکي له Rري  نفوذ پيدا کړی 
ھندوستان په پولوکي د افغانستان او ايران له Rری پوه سوه، که څه ھم انګليسانو کوښښ وکړ چي په 

د انګليس د قلمرو د مستعمرو او سيالي څخه Rس واخلي ، اروپا کي ناپليون ته امتياذونه ورکړی څو 
مګر په .  ناپليون مصر ونيو او د انګليس سره يي د جنګ اعCن وکړ،خو دغه سياست اغيزه ونه کړه

مديترانه کي انګليسانو د فرانسي پوځيانوته ماتی ورکړه ، ناپليون اړ سو فرانسي ته ستون سي 
  .اخيستدھندوستان د نيولو څخه يی Rس و

  ناپليون د روسيي تر تړوڼ وروسته د ھندوستان  د نيولو نوی نقشه د روسانو په ١٧٩٩په 
ددی نقشي له مخي د دواړوھيوادو ځواکونه بايد د ايران او افغانستان له Rري پر . ګډون جوړه کړه 
ه لښکر کښي په دغه وخت کي زمانشاه د افغانستان پاچا د ډھلي د فتح لپاره پ ]٩[.ھند يرغل وکړي

ريزان پر ھند باندی د زمانشاه په لښکر کښي او د ھغه انګ.  کړ او تر پنجاب مخ ته وRړRس پوری
ھيواد د مسلمانانو په ولوله او ھرکلي خبر سول او داسی انګازه خپړه سوه چي زمانشاه او ناپليون 

Rرد . ماسی Rس پوری کړدھند دفتح لپاره Rس سره يو کړی دي، نو وډاريدل، سمدستی يي په د يپلو
ويسلی په کلکته کي د کمپنی حاکم اعلی خپل ايرانی استاذی مھدی خان ملقب په بھادر جنګ په بو 
شھر کي Rرښوونه وکړه چي د ايران د دربار سره اړيکي ونيسي ، ايران د افغانستان ددولت پر ضد 

  .ولمسوی او د انګليس کومک ته يي ھيلمن ګړی 

زمانشاه په Rھور کي دی « :  ته ورغي او وويل بارپاچا در) عليشاه قاجار فتح ( د مھدی خان
د ھغه ځای پر شيعه ګانو باندی ظلم کوي، په زرو شيعه ګان  د ختيځ ھند  سيمو ته کډوال سوی دي، 
که د ايران پاچا پر افغانانو يرغل وکړی ،لوی ثواب به وګټي، ددغه کار لپاره به ښه دا وی ، محمود 

د کومکي ځواکونو سره افغانستان ته وليږل سي  چي په ايران کي کډ وال دی) زمانشاه ورور(شاه د 
  ]١٠[».څو پر ورور بر Rس سي او د زمانشاه ظلم پر شيعه ګانو ختم سي

کوي چي د زمانشاه د صدراعظم ) اشاره(فرھنګ د سر جان ملکم له قوله ھغو ليکونوته نغوته 
که چي د  :  اعظم حاجی ابراھيم تر منځ تبادله سوي دي او کاږیرحمت k خان او د ايران صدر

ينان کلي کCبند کړ ، يو تن افغان د زمانشاه د وزير وفادار خان لخوا يو ليک مزقاجار پاچا د سبزوار 
شاه وزير په د زمان. او يو څو ښايسته شالونه د سوغات په نامه د قاجار وزير حاجی ابراھيم ته راوړل

که د ايران واکوال د شاھزاده محمود د مCتړ څخه Rس واخلي او ډاډ راکړي «: کښلي وهدغه ليک کي
ھندوستان خپل نقشه په چي د افغانستان پر خاوره بريد نه کوو،څو زمانشاه وکړای سي په سم ډول 

ر  ياد خراسان والي جعفر خان بيات او k(، زمانشاه د خراسان د رئيسانو د مCتړ څخه تعقيب  کړی
ي او ټول وRيت به کوډډه ) دیيسوبنديان لخوا دولت  ايرانیچی د مامورينخان، د دراني دولت 

  ]١١[».دھرات تر څو ميلي پوری ايران ته ورکوي

   تي رضاشاهيدغه پC فتح عل:  چيیاتوي او زی دړی راوکي کي دغه لخيغبارھم پخپل تار
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 ی کزي ترشاي ھوا له کبله په طبس او یخراب د دي بایتاس: لي وويي شاه محمود ته ،ی دړی ککارهښ
 کي یپه راتلونک .ړی د زمان شاه پر ضد اقدام وکی کوRی نسی کال پوری او تر راتلونکړیژوند وک

له  . ړی سره مرسته وکی کي ستاسدي ته امر وسي چي د ھرات په برئسانوي عربو رمييبه  د ھغي س
  د تھران خهڅ د سبزوار شاهيھار په تکل او فتح عل د کندخهڅ د ھرات ځ وروهي وروسته زمانشاه ید

  ]١٢[ . دلځيپه تکل راوکر

د ) خراسان( برخو وځدي د لووادي سره  دھکرښ لاري خبره داده چي زمانشاه  دخپل تايرانتي حد
 Rس واخلي، ھغه د خهڅ د شاھزاده محمود د کمک راني شرط چي ایدفاع لپاره حاضر سو په د

 د زمانشاه په هيړ په بد،ي ولخهڅ سوغات د زمان شاه لخوا ی چي داسي لونرايا. يږیريخراسان ت
 موده هڅ زمانشاه کندھار ته راغي ،ړ کیري لانهځ سو ، نو شاھزاده محمود يي له خپله ی راضننهښغو

 او خانانو لخوا د وداRنوي د کندھار د فهيپه دغه وخت کي د ده پر ضد خطرناکه توط. سو یدلته پات
 يي له ھدف.  وه ی سوهړ جویپه حجره ک)  غCم محمد ايم (ی ھندوي خان په مشرتوب د ندهيسردار پا

 د شاه شجاع یاځ رحمت k خان وژل او د زمانشاه پر ري د وزدل،ي کستهي د زمانشاه اخهڅ یپاچاھ
 کي لهډ چه په دغه في محمد شری منش،ی سی عملهي چه دغه تو طیخو د مخه تر د. پاچا کول وو

بيC بيل غړی ټول  د غی ډلی زمانشاه سمدستی    .هړ او پاچاته افشا کري وزيی اسرارليډل و د شام
 مگر د رحمت k ديتښ وتتهحمد ھندي ھندوستان  غCم ماي م.ا وغوښتل او اعدامی يی کړلرځان ته 
  .  او ووژل سو ولي لخوا ژر ونوړيخان  د س

 وڼ د وروی زوی خان بارکزندهي فتح خان د پا،لکه ِخپلوان او  عزيزان  وژل سو مشرانو د
 ، ی خان الکوزموري ،الو خان او تی k داد خان بارکز،ِ خاندوګسره،مھراب خان، شھسوار خان، 

 او یز یرجګ خان ،منصوریزي خان علمي محمد کراو زيعبدارسول خان ، امام بخش خان ،عبدالعز
او په بل روايت (زي او په ترشدليتښ ته وترانيره ا له کندھا،دهيرسکسانو ته   ٨۵ري شمی د دوچینور

  ]١٣[. سولیاځ ويد شاه محمود سره )  بمد کرمان په

 په مقصد ، د ی او د ھندوستان د ساتنخهڅ له خطر دي د زمانشاه د برزيرګ کال ان١٨٠٠ په
دربارته ايران استاذی سر جان ملکم خپل فوق العاده  لپاره ونړتيو او افغانستان پر ضد د یفرانس
  .وليږل

د ايران د دولت سره تړون د افغانستان پر کال دجنوری په مياشت کی  ١٨٠١سر جان ملکم، په 
چي ددغه تړون له مخي په ھند کي دافغانانو، او فرانسويانو د ھر ډول مداخلۍ مخ . ضد Rس ليک کړ

وکړی  چي پر کله چي دافغانستان پاچاھوډ «: ددغه تړون دوھمه ماده وايی چي .نيوي وسي  
يو . ھندوستان بريد وکړی ، څنګه چي د ھنوستان اوسيدونکي د انګلستان د ټولواک وګړی دي

ځواکمن لښکر به د ټولواک له مامورينو لخوا د ايران شاھی دولت په واک کي ورکوي څو پر 
 او افغانستان بريد وکړي او ھغه ھيواد ويجاړ او لتاړ کړي بايد کوښښ وسي چي ھغه ملت کمزوره

ھر کله چي د افغانستان پاچا د فرانسي د ملت څخه «:څلورمه ماده دا بيانوی په  او».پريشانه سي
  ]١۴[.»انګليس د ايران سره پوځي مرسته کوي...وغواړی د شاھی دولت سره جګړه وکړی 

 فرانسه د يي او ھم اوهڅ ته و ھولوي خراسان نيی پاچاقارجاری  وروسته ،ونړتريزانو د دی انگ
لمنځه  لخوا خالفانو د مدهي او ھم زمانشاه چي د ھندوستان  د فتح خوب لهړ کیلي نھخهڅ ولويد د نھن

  .يوړل

 ھم شامل فتح خان وی د سردار پاينده خان ز یکله جمه پ انويدغو فرارد د مخه اشاره سو چی 
  هپو چی شخصيت وخاوند د نفوذ واقوی  ھوشيار،يو فتح خان« :دپوھاند حبيبی لقوله.وو

  شاھی کورنی وروسته يوازنی  ودانی توريالی ازدرانيوقومونو کی دفراه څخه بيا ترقندھاره دميدان يو
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  ]١۵[  ».د ملی قوت سرچينه بلل کيده

ھزاده محمود چي اش.اوهڅ وھدوتهګينړ ویاو د پاچاھپرضد  د زمانشاه ييشاه محمودفتح خان، 
محمود دخپل پلويانو سره .  سویانستان ته رارھ توب افغرګ په ملی د دوتهښغو هي له خداځدغسي ور 

ه ړعده کحاکم ملک بھرام کيانی ميلمه سو او د ملک بھرام لوری وخپل زوی کامران ته وروسيستان د
دفراه او ھلمند د درانيو اقوامو په مرسته، فتح خان  .سو و دھغه ځای څخه د فراه په لور روانا

 ه مينځ کی ي یوغزنا د مقر.وخوا ته وخوځيد کابل و وروسته کړه ا يی تسخيرو قندھاراپرقندھار بريد 
ته په شاتګ زمانشاه کابل  ودزمانشاه لشکر ماتی وخوړاکی  چی په نتيجه ه وسولد دوولشکر جګړ

او د خپل ورور شاه محمود په امر په سو  وليونمجبورسو، مګر باRخره زمانشاه دخپل وزير سره 
  .]16[.)١٨٠١( سووندړ وګستر

  :ونوورته والی نظراو فرھنګ  کترجاويددا د

په تأسف سره يو پوه او د نظر خاوند، داکتر جاويد د انګليس د دغه تړون د ھدف دښکاره 
د افغانستان نوم د انګليس او ايران د : کولولپاه د دغه موضوع سره عCقه ښوولي ده او وايی چي
فغانستان نوم نه دی کارول سوي ، بلکي د لومړی تړون تر منځ د افغانستان او فرانسی پر ضد ، د ا

دافغانستان نوم په رسمی «: چی او زياتوی ]١٧[.ويلی سوي ده) افغان مځکه(او يا ) افغان خاوره (
په کندھار کي د ھند ګورنر جنرال )١٨٣٩(باندی د انګريزانو  دلومړی يرغل ډول پر افغانستان 

نو بويه له ھغه وروسته افغانستان زموږ د . دهمکناتن اوشاه شجاع تر منځ تړون کي يادونه سوي 
  ]١٨[».ھيواد رسمی نوم سوي دی او تر دی د مخه دغه نوم رسميت نه درلود

غانستان پوښتنه پيدا کيږی چی د انګليس او ايران استاذو په دغه مھم سياسی تړون کې ولي د اف
تر دغه مھاله د خراسان وRيت  د  نه دی ويلی او نه دی کښلی ، ځکه ) پاچاخراسان(د پاچا پر ځای د 

نو د دغه څخه جوته کيږی چي د افغانستان نوم  ددغه تړون دمخه د ګاونډيو . افغانستان يوه برخه وه
څنګه چي په دری اړخيز تړون کي د انګليس . وودولتونو تر منځ يو منلی او مشھور نوم پيژندل سوی

ه کي راغلي دی، فغانستان نوم په اوومه مادد ا) کال١٨٣٨ (٢۶، رنجيت سنګ او شاه شجاع د جون 
ھغه التوماتوم چي کرنيل ستود دارت  د انګليسي دولت استاذی په  ھمدا رنګه .]١٩ [نه د خراسان نوم 

د بريتانيا «: چي ويل سوی دی کي د فارس پاچاته تسليم کړي، کال دسپتمبر مياشت م ١٨٣٨
رخه ستاسو د پاچا لخوا د انګلستان په مقابل کي يو د ستردولت  د ھرات نيول او يا دافغانستان ھر ه ب

  ]٢٠[»دښمني عمل شمړل کيږی 

زما په اند دغه يو کمزوره  دليل او د منلو وړنه دی چی وويل سي د افغانستان نوم د انګليس او 
د شاه شجاع او انګليس تړون دمخه رسميت نه 1839او يا په 1801ايران د تړون د Rسليک دمخه 

انګريزانو او يا فارسيانو . بايد ومنل سي چي د افغانستان نوم د دغو تړونو د مخه مشھور وو.در لود 
په اصولی ډول بل . نسو کوRی بيله د افغانستان د نوم څخه بل نوم پر دغه ھيواد او خاوره وکاروي

ه پيژند ګلوی وکړی کوم چي د افغانستان واکمنانو پرھغ ھيڅ نوم نسي کوRی چي د دغه ھيواد
  .  کاوهتموحک

د مامورانو څخه  جان فوستر د انګليس دختيځ ھند«: اييداکتر جاويد د افغانستان تر نوم Rندی و
 د تيمور شاه درانی په پاچاھی کي له بنګال څخه وخوځيد او د کابل ،کندھار ، ھرات له ١٧٨٣وو، په 

   ». په دغه سرليک وکيښته وRړ اوبيايی کتاب انگلستان Rری ايران ته او له ھغه ځايه څخه

 »Travels over land from Bangal to England.via Afghanistan.1783«. ]٢١[  

  )افغانستان له Mري د د بنګال سفرترانګستان پوري(

   ١٧٨٣/١٧٨٢جورج فورسترانګليس په «: افغان پوه داکتر خالدی پخپله مقاله کي کاږيبل 
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 احمد شاه درانی د زوی تيمور شاھی درانی په پاچاھی کي  کاله دمخه د٢۶کلنوکی د الفنستون څخه 
نوموړی پخپل ...کابل،ھرات ، مشھد ، روسي او بيا لندن ته وRړ،ديوه کاروان سره ، کشمير ،پيښور

کي د افغانستان د ھيواد او د افغان د دولت څو ځله يادونه کوي او دھغه دولت شا و خوا ) يون ليک(
کي د تيمورشاه درانی خطبه ويل کيږی، دی بيله شکه دغه ځمکه د ھم يادوی چي په ھغو  سيمي

افغانستان په نامه يادوي او دغه نوم د خپل کتاب په سرليک کي راوړي ، نو په ھمدی توګه د 
تيمورشاه په پاچاھی کي او د ده د دولت تر قلمرو Rندي ځايونه ټاکلي وه، ددغه ھيواد نوم افغانستان 

  ]٢٢[».ړ پر دغو وR يتونو حکومت کاوهشپاو تيمور شاه ب. وو

څنګه چه ليدل کيږی جان فوستر د خپل کتاب په سر ليک کي زموږ د ھيواد افغانستان نوم 
يادوي، نه د خراسان ، نو دغه ټکي روښانه کوي چي د تيمور شاه درانی د پاچاھی په وخت کي 

چي د تيمور شاه په دوره کي افغانستان د کله . زموږ ھيواد د افغانستان په نوم يا ديدی او پيژندل کيدی
ھيواد يو مشھور او رسمی نوم وو، کوم سالم عقل به باور و نه کړی چي د احمد شاه بابا  په پاچاھی 

جوته ده چي دغه نوم دستر ټولواک .کي د افغانستان نوم پر دغه پراخ قلمرو کارول سوي نه دی
وو، دجمعي د ورځو په لمانځه کي خطبه د افغانستان د احمدشاه بابا په زمانه کي زموږ د ھيوا د نوم 

  .پاچا احمد شاه په نامه ويل کيده، نه د خراسان په نوم او يا بل نوم

د باندنيو نړيوالو تړونوکي معتبر بيله دښمنانومقصد دا وي چي د افغانستان نوم د که دافغانستان 
په کوم نړيوال تړون ١٨٠١تر/١٧۴٧ي د ھيواد د تأسيس راھيسچی دوی دی ښکاره کړي نو  نه دی،

کي د خراسان نوم د ا فغانستان د رسمي نوم په توګه کښل سوی دی؟ ښکاره خبره ده چي دغسي Rس 
 پيړی کي د ھيڅ دولت څلور خوا وي د ١٨په «د داکتر خالدی په خبره . وند په منځ کي نسته

بر ځواک دولتونو او نړيوال تړونو افغانستان په شمول، فارس، روسيه، عثمانی دولت د ھغه مھال ز
    ]٢٣[ ».تاکلي نه وی

 پيړی له پيل څخه چي انګريزانو د ھندوستان د پولو د ساتلو لپاره د روسانو له ويري دری ١٩د
او بيايی د شاه ) ١٨٠٩(او بيايی د رنجيت سنګ سره ) ١٨٠١(اړخيز تړونونه، لومړی له ايران  سره 

په دغو ټولو تړونوکي زموږ د خاوري واکمنان د . س ليک کړل Rکی  ١٨٠٩ سره پهشجاع سدو زي
 پيړی د مخه په ھيڅ ١٩ بايد وويل سي د .افغانستان د پاچا په نامه ياد سوي دي، نه د خراسان پاچا

ګاونډي  دشتون نه لری چي زموږ د ھيواد واکمنانو،کوم سند زمانه او ھيڅ تړون او پيښه کي 
 په  .او په ھغه کي ز موږ د ھيواد رسمی نوم خراسان ياد سوی ويھيوادونه سره Rسليک کړی وي 

افغانستان د دو لويو ښکيCکی ځواکونو يعنی تزاری روسيي او بريتانيا په منځ کي د په دغه وخت کی 
  ]٢۴ [. پيړی يی پايښت درلود١٩لويی تختي موقعيت وموند چي تر 

  

  : د تاريخ له نظرهمګرخراسان 

جغرافيايی او تاريخي حقايق تر سياسی مCحظاتو قربانی کړو،او د يوه تاريخي منصفانه نه ده ، چي 
 د چنګيز  چی خراسان يو تاريخي واقعيت دی. ارزښناکي او لرغونی خاوری د شتون څخه منکر سو 

 برخه د خراسان يوهپه شمول  ھرات ه لکه بلخ ، تخارستان دښارونشمالی وکش دتر يرغل پوری دھن
  .شميړل کيدل 

ر څوک چي په اسCمی پير کي د افغانستان ، ايران، او منځنی اسيا په تاريخو کي لږ مطالعه ھ
ځکه .ولري، نسي کوRی په جغرافيايی سيمه او تاريخ کی د خراسان د نوم او شتون څخه منکر سي

 د خراسان او سيستان څخه زياتره پاڅونونه د استبداد پر ضد د امويانو او عباسيانو په دورو کي
، بهابن خرداد:  د عباسی د وخت  تاريخ پوھان او جغرافيه ليکونکي لکه .راپاڅيدلی دي

. مسعودی،اصطخری، ابن حوقل،مقدسی او يعقوبی د خراسان جغرافيايی او سياسی اوضاع ټاکلي ده
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د خراسان وRيت د ) ھجری ،مړينه٢٩٢(احمد ابن واضح يعقوبی د طاھريانو د دوری تاريخ پوه 
  ]٢۵  [.ګورګان څخه بيا تر نيشاپور ، بلخ او بخارا پوری شميري

د ګوزګانان ) ھجری٣٧٢(جغرافيه ليکونکی، د حدود العالم مؤلف پخوانی زموږ د ھيواد 
سيمه او د  ګانزيځ او لويديځ د ګواوسيدونکي د خراسان څلور خواوي، د ھندوستان خت) جوزجان(

تخارستان ، بلخ ، فارياب او دھندوکش شمالی ښارونه د خراسان . سيند ټاکلي ديھغه شمال د جيحون 
  ]٢۶ [.شميريپه نواحيوکی 

 بله خبره دا ده چي د عباسيانو او د امويانو د خCفت په ټوله موده کي د طاھريانو ترراوتلو 
راسان د او د خ.پوری ، د اسCمی خCفت په تشکيCتو کي د نيشاپور ښارد خراسان مرکز وو

ماليات ) تاشکند(طبيسين،قھستان،ھرات ،بلخ، تخارستان،بخارا،سمرقند ، فرغانه،چاچ: لکهوRيتونو
د ماليو راټولول . عربی مامورينو راټولوله او د نيشاپور په خزانه کی زيرمه او بيا بغداد ته ليږل کيده 

ټکول ، د زرنج ښار د سيستان او د عربی لښکر راغونډول د فتوحاتو لپاره او يا د اسCمی سرکښانو
د طبری خبره .مرکز و وچي تر بلوچستان، کابل ،کشميراو د بلخ تر پولو پوری يی پراختيا درلوده 

د جغرافيا،ليکوالو په کتابو کي دغه جغرافيايی . دخلګو ګڼوڼ او پولی يی تر خراسان ټينګی وي
  .م پايښت درلود١٢١٧ويشينی د چنګيز تر تاړاک پوری د خوارزم پاچاھانو تر وخته 

ھغه څه چي واقعيت دی دا دی چي په منځنيو پيړيو کي د خراسان څلور خواوي دسيمي په 
پر منځنی اسيا افغانستان، ايران، کوچنۍ اسيا باندی د چنګيزخان تر يرغل  .اړه درلوده سياسي پيښو

ر تر وژلو وروسته په تيره بيا د نادر افشا.وروسته ،خراسان د تاريخی شھرت او نوم څخه ولويد
 م لوی ايران د منځنی اسيا ، افغانستان اوايران په منځوکی وويشل سو، په دی مانا چي د ١٧۴٧

په )خانانو او ملکانو(مرو،سمرقند او بخارا ښارونه له خراسان څخه بيل ،د منځنی آسيا د خان نشينو
ت په جوړښت او دفتوحاتوپه ددول د احمد شاه ابدالی. ډول چي لوی يی د بخارا خان وواداره کيدل

طبيسين، قھستان د افغانستان په قلمرو ) مشھد(پراختيا سره ھرات، بلخ ،تخارستان ، نيشاپور، طوس
  .کی داخل سول

 پراخو سيمو  پراختيا کمه سوه،ځکهنو ويCی سو چي د نادر افشار تر وژلو وروسته د خراسان
ل او په  سوجCڅخه ھغه له ات،بلخ، تخارستان ھر خوارزم، سمرقند، مرو ، بخارا ، تاشکند،: لکه 

 ددغه بيان څخه مطلب دادی چي وويل سی خراسان د څو پيړيوپه اوږدو .نورو ھيوادونو وتړل سول
مګر د مغلی ځواکونوتر يرغل وروسته يی .کي تر اسCم وروسته د مغلو تر راتګ پوری لوی وو
په درو خراسان اوس مھال په ايران کي  .جغرافيايی پراختيا کمه سوه نو خراسان ھم کوچنۍ سو

  .وRيتونو ويشل سويدی دی

 کاله د خراسان د جغرافيي او تاريخ په باره ٢۶کال پوري، ٢٠٠۶ کال څخه تر ١٩٨١ما د  
ارواښاد غباراو ارواښاد :  د ھيواد نامتو تاريخ پوھانو لکهی می دی چی ليدل اوه کړی دهکي مطالع

 د افغانستان د ١٩٨٣، ماھم په  دیليکليوه د خراسان په باره کي مقالي  يھرپوھانو حبيبي او نورو 
» زمين در خراسان قرون وسطیاز ملکيت اراضی وشيوه ھای بھره برداری «دکي په اکاديمی علومو

زه اعتراف کوم چي د . اکادمی لخوا چاپ سوی دیعلومو د د تأليف کړچی تر سرليک کتاب 
بلکی د افغانستان ، ه د لوی خراسان او يا کوچنی خراسان ثبوت نه دیافغانستان دښمنانو اصلی غوښتن

  .د نوم پر ځای د خراسان د نوم ځای کول دی

   ١٩٣۵دی، مګر په کيموږ ټول پوھيږوچی ايران تر اتيا کلونو د مخه د فارس په نامه پيژندل 

په سته و د ھغه ور. د رسميت يي وپيژانهان نوم د فارس پر ځای بدل کړاو پدھغه ھيواد دولت د اير
 کلونه د مخه احمد 270کومه Rنجه پيدا نه سوه، مګر په افغانستان کي ھغه ھيواد کی پردی نوم باندی 
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څو د افغانستان ترخان ابدالی بريالی سو چي په کندھار کي د افغانستان دخپلواک دولت بنسټ کښيږدي 
 خو د شوروی  ،دني قدرت ته ايل نه ويخلک پر خپل برخه ليک بر Rس او مسلط وي ، او ھيڅ د بان

احمد : تيری او يرغل سره يو ځای زموږ ھيواد ته ځيني مزدور کسان د پښتنو ملی شخصيتونو لکه 
 سردارايوب خان او امان k خان ته سپکاوی پيل کړ او ،شاه بابا ، ميرويس نيکه ، وزير اکبر خان 

  . وم بدلول يي مطرح کړهير ورکړ او دھيواد د نيوروسته يی موضوع ته تغ

په  ، په تيره بيا د داکتر نجيب راپرزول١٩٨٩ پهد افغانستان څخه د شوروی پوځيانو وتل
 او بيا ربانی داسCمی حکومت د رئيس په توګه ټاکل، په پوھنتون کي د تاريخ استادانو ١٩٩٢
  .اوهتير د پښتنو د ملی مشرانوپه سپکاوی او توھيند درسی وخت شاګردانو ته خپلو

په ) خراسان( برخه دید د شمالی ، پاشلی توب او ھيواھمدغه وخت کي د افغانستان د تجزيپه 
او ھم د سيمی د ،  په ھغه کي ونډه درلوده]٢٨[چي لطيف پدرام ] ٢٧ [نامه د ستمی ډلی لخوا

ل په دروازه کي لوحه وځړواستخباراتی ډلو په ھمنوايي انګازی خپری سوی او بيا د سويلی سالنګ 
مګر امريکا .  او دغه د افغانستان د تجزيی لومړنی زيګنال وو»!خراسان ته ښه راغCست«سوه چي 

 هد لوی تاجکستان طرحغوښته چی  ربانی  وروسته تر دی .جنرال دوستم سره دغه طرح ونه منلد 
ڼه کي خواپه ايزويستيا ورځپا د داخلی استخباراتو ل فدراتيفیيروس خو دغه موضوع دبوزی ،وړاندی 

  . سوه او ربانی مجبور سو چي دغه ادعا رده کړیافشا

مګر طالبانو پخپل ټول تعصب او بنسټ پالی سره ، دشمالی اتحاد بولندويانو او ربانی ته دغه 
ځکه دوی د جګړو په ټولو مورچلو کي د شمالی اتحاد بولندويان تارو مارکړل، نژدی . وخت ورنه کړ

 ددوی دشر او فساد څخه بھاوالدين د کلي څخه ټوله کړي او خلکشورا کمبله دخواجه نظارو چي د 
پيښه رامنځته ١١په امريکا کي د سپتمبر او سره ياری و نه کړه ،طالبانو مګر بخت د،وژغورل سي

 ھيوادونو په مرسته د طالبانو له مينځه وړلو مC وتړله اوپر افغانستان يي ۴۴ امريکا دنړۍ د .سوه 
وروسته شمالی ائتCف او شورای نظار د حامد کرزی له حکومت  د را پرزولود طالبانو . يرغل وکړ

يو ځل بيا د ھيواد د نوم بد لول او د افغانستان د فدرالی موضوع د لطيف  سره يو ځای ډګرته راووتل،
خو د ملی وحدت غوښتونکو او  پدرام او شھرستانی وروڼو او پلويانو لخوا مطرح او زيات تبليغ سوه،

انو د غبرګون سره مخامخ سول د منطقي مقالو کښل د قوی استدRل او شواھدو سره د دغو ملی کس
  .توطيو مخه ونيوله سوه

ر په تبليغاتو کي، ماھم لکه نور مليګرايان د دغو تبليغاتو په يد فدرالی او ھيواد د نوم د تغي
 د افغان جرمن انCين په او  مقالي وکښلي او د فدرالی موضوع په باره کي شنډولو کي د نوم د ترديد

وروسته د افغانستان نوی اساسی قانون  دمقالو په آرشيف کي سته ،زما  کي خپری سوي ، ټوله پورتال
رياستی نظام د فدرالی پر ځای په مرکزيت غوښتني مسجل کړنو د تجزيه غوښتونکو زھرجن غشي  

  .د خاورو سره برابر سو
  

  :افغاستان

د ستر ...دغه ھيواد«:  نوم ايښودلو په باره کي کاږي غانستان دفيض محمد کاتب ھزاره د اف
 م١٧۴٧د حکومت تر ړنګيدو وروسته په )نادر شاه(ټولواک احمد شاه په زمانه کي د ټولواک 

دډيرولس او خلکو په اعتبار چي ) افغان(ھجری کال احمد خان د پاچاھی پر ګدی کښيناست، د١١۶٠/
ونومول ) افغانستان(د لفظ په نښتون سره د افغان په پای کي ) نستا(په دغه ھيواد کي ميشته دي د

  ]٢٩[».سو

  که د فرشتي د تاريخ روايتونه چي داکتر جاويد راوړی دی د باور وړ وي،د افغانستان د نوم 
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کيسه داسی جاويد د فرشتي له تاريخ څخه . لرغونتوب او سابقه دوھمي ھجری پيړی ته رسيږی
مسلمانان په کرھنه او ژون ژواک بوخت سول،خدای آس ، غويی او پسونه  لنډه دا چي افغان «:کوي

ډير کړل ، مسلمانان چي د محمد قاسم سره د ملتان له Rري راغلل په ھغه ټاټوبي کي ميشته سول، 
ديره سوه، دغرو څخه )اوRده(ھجری قمری کي ددوی زوزات ١۴٣دپيژندګلوی اړيکي يی وموندلی،په

يي ونيول، د Rھور راجه چي داجمير )کرناج،پيښوراو شنوران(د ځايونه له راووتل د ھندوستان آبا
يو د اميرانو څخه يي د دو .راجه سره يي خيښی درلوده، د دوی دشخړو دله منحه وړلو ھوډ يي وکړ 

  .زرو سپرو او پنځوزرو پليو سره د سرکښو افغانانوپر ضد وليږل

 په دين ګروھيدلی وه، د دين په ګيڼوسمبال په دغه وخت کي د خلج ،غوراو کابل خلک د اسCم
او ددوی مرسته يي د خپل ھمت لپاره مھمه ګڼله ،څلور زره کسان کومک ته راغلل او ددوی . وو

دخپل مCتړ او مرستي له کبله د مقاومت جنډه خوړنده کړه د پنځو مياشتو په موده کي يی د کافران 
په دغه وخت کي پر کافرانو سړه . ګړو کي سوبمن ووسره او يا نښتي او جنګونه وکړل او په ډيرو ج

د خلج او کابل خلک خپلو ...ھوا راغله، دوی زمول او زبون سول ټولو د جګړو څخه Rس واخيست،
غرنيو مسلمانانو احوال څنګه ) روه(ځايوته بيرته وRړل،ھر چا چي د دوی څخه پوښتنه کوله چي د

، افغانستان واياست،چي بيله فغان،ږوږ او بلغاک څخه وو؟ دوی ځواب ورکاوه چي غرونه مه واياست
  ]٣٠[».په ھغه ځای کي بل شی نسته

په ښکاره خلګو په خپله ژبه  ددوی «: ددغه روايت څخه وروسته داکتر جاويد زياتوی چي 
ھنامي دغه بيت چي د کک  د شخو جاويد]٣١[».کنډو او مينه افغانستان او خپلو ځانوته افغان ويل

  :تاينه کي ويلی دی،ھيرکړی دی په سکھزاد

  ھمه ناوک انداز و ژوبين گداز             نژادش زافغان،سپاھش ھزار

 دکلمی مانا سر نه خوري کوم چي »افغان «په دغه بيت کي د کک کھزاد د داستان څخه د
 فرشتی پخپل تاريخ کي مانا کړی ده، ھمدغه د جاويد نقل قول په ھر نيت چي وی دافغانستان نوم د

  .څو پيړی مشھوروو دمخه) م ١٧۴٧(معاصر افغانستان د جوړښت 

 سيفی د ھرات  دال کرت د وخت تاريخ پوهکاله مخکی د افغانستان نوم ) ٧٠٠ (په بل عبارت
نو ويCی سوچي . پC ياد کړی دی) ٣۵( کي » ھراتتاريخ نامه « دھروی پخپل تاريخ کی 

پيړی کي دھرات په تاريخ )  م١۴ھجری او٧(ی پهدافغانستان نوم د مخه تر دی چي سيفی ھروي ي
، دکابل ، درلوديل او دھند په شمال کي موقعيت چی د ھرات په سو. نامه کي وکاږی، مشھور نوم وو

  .يلپوری ارتوالی لردمستونگ  بلوچستان دسيستان او

ه  ھجری پيړی کې ھغ٧په واکمنی کي په ) ردُکيا(ه ځانګړی ډول د ھرات د آل کرتدغه نوم پ
  روزګان، او بيا  ھيواد ته ويل کيدی چي د خاشرود او دRرام څخه پيل تر ھلمند، ارغنداو، ترنک،

  ]٣٢[.پوری اوږدوالي درلود سواحلوترسويل ختيځ سليمان غرونو،وزيرستان، او د اټک دسيند تر

نه يادو څو پC د افغانستان د نوم)ھجری پيړي٩(معين الدين زمچي اسفزاری جغرافيه ليکونکي 
اسفزار،فراه او : اميرانو وويل چي«دی وايی . سيستان ښوولی دیفراه او پس له  يی اوحدود. کوی

  ] ٣٣ [ ».سيستان د افغانستان  تر پولو پوری دھرات سيمي دي

کوم وخت چي احمد شاه درانی په کندھار کي د پاچاھی پر پCز کښيناست، په جرګه کي د قبايلو 
جوته ده د . افغانستان د پاچا مبارکی ورکړه ،نه د خراسان د پاچا په نامهخانانو او مشرانو ھغه ته د

احمد شاه د پاچا د ټاکلو وروسته ،دامامانو او خطيبانو لخوا د جمعی په لمانځه کي د ده نوم د افغانستان 
نه د خراسان دپاچا په نامه، ځکه خراسان د نوی دولت د ؛د پاچا په توګه په خطبوکي ويل کيدی 

څنګه چي دافغانستان نوم ). ١٧۵١(لمرو کي شامل سووښت څلور کاله وروسته د احمد شاه په قجوړ
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نو دی ته اړتيا نه وه . په ھغه مھال کي په خلګواو دقومونو په مشرانوکي يو منلی او مشھور نوم وو
اھی چي د ھيواد د نوم لپاره  فرمان صادر کړی، دغه د افغانستان نوم د احمد شاھی درانی د پاچ

  .دپراختيا سره د درانی حکومت پرټول قلمرو اطCق کيدی

او د خراسان )م ١٧۵٠/١٧۵١(د مشھد ،نيشاپور،تون طبس او قاين د افغانی قلمروسره مښليدل
څنګه چي عبدk خان ديوان بيګی دکندھار .نوم د احمد شاه د واکمنی پر قلمرو باندی خپرښت وموند

او منشي محمود . په نوم ياد کړ) جمال ملک خراسان(يی د اه بابادښار د پرانيستلو په ورځ احمد ش
  . د احمد شاه درانی په دربار کي مامورو، ھغه ته يی دخراسان پاچا ويلی دی١٧۵١الحسينی په  

م ١٨٠١ د يای،وکي ايښودل سوی ) م١٧۴٧(پهکه د افغانستان نوم چی بايد داڅرګنده سي 
 ډير مھم ټکی دادی چې دغه نوم نن ورځ د نړۍ ،یوی ری کال څخه وروسته رسميت موندلھج٨٣٩

ددغو خلګو او ددغه نوم په پټه په . دینوم په نقشه کي او نړيوالو ټولونوته يو مسجل او منل سوی 
 ددغه ھيواد لپاره د بل نوم پلټل او راوړل، نه .کښل سوی او خپاره سوي دياو مقالی و کتابونه ھازر

ې Rډيروی،قومی بيلتون ته  نه دوا کوی بلکي ددولت او ملت ستونزدردد دی وطن دملت کوم يوازی 
 د افغانستان اصلی ستونزه ، د ټولينز عدالت نه درلودل،پر .و ملی وحدت ته صدمه رسوی ایلمن وھ

  . نه د ھيواد نوم ؛، بيوزلې او وروسته پاته کيده ديسوادیټولو خلګود قانون ڼه پلی کول، بي

ثره بی لوسته او ټولني اصلی ستونزه د ھيواد نوم نه دی چي دھغه په زموږ د خلګو بيوزلی، اک
د دباندنيو ھيوادونو مداخلی  کار بيکارو ته پيدا سي،.تونزی او Rنجي له منځه Rړی سي تغيير ټوله س

زموږ په داخلی چارو کي بندی سي، دتارياکو دکښت مخنيوی وسی،او دملی پانګی غله او د جنګي 
 ونړيوال او ملی محاکموته وسپارل سي، ټولنيز عدالت پلی سي ټول د اساسی قانون جنايتونو مجرمان

يرسره دغه ي د ھيواد دنوم په تغ!نه خير.اطاعت وکړی، شخصی ملکيتونه اومځکي Rندی نه سي
ښه به دا وی چي ووايو ھر څوک چي په افغانستان کي ژوند کوي افغان دی . ستونزی له منځه نه ځی

  . يو او ھيڅوک پر نورو امتياز نه لري ټول سره برابر

 کاشکي د نوم په تغيير زموږ د ستونزو «:احمد خالدی په دغه باره کي کاږيښاغلی داکتر نور 
حل وای، ھر ډول تجزيه او قومی فدراليزم به بد مرغی او مصيبت وي ځکه د ناراضه لږکيو د 

رافيی د سيمه يزو سياستونو په جبر ددی خاوری قومونه تاريخ او جغ. حساب په تصفيه به ختم سي
زموږ . چي راتلونکی يی ددغو خلګو په Rس کي ده . سره يو ځای په يوه دولت کي شريک کړی دی

دخلګو ستونزه قومی نه ده بلکي بيعدالتی او ورسته پاته کيده دي، زموږ اوسني ستونزه د قومونود يو 
نه يی يو دبله سره اچولی دی ، اوس کوRی ځای ژوند نه ده ، زموږستونزه سياستونه دي چي قومو

سو چی د ناوړی پيښي مخه ونيوله سي او د مرکزی دولت تر واک Rندی محلي ادارو او چاروته 
  ] ٣۴ [».زيات اختيارات ورکړه سي

 کی لکه افغانستان په لرغونو ھيوادونو«:دافغانستان معاصر ليکوال ښاغلی عالم افتخار کاږی 
نن .  ھر کس او ناکس چي وغواړی ھر وخت نوم اوھويت ته تغيير ورکړی کار نه دی چيآسانه 

ورځ زموږ ھيواد د جغرافيا اودولت په توګه د بشريت په توله نړۍ کی د افغانسان په نامه مشھور 
تنګ نظره او سکتاريستی بحثونه د نوم او د . بلل کيږی ) افغان او افغان نيشنل(او خلګ يي . دی

  !!!دومره بد مرغی ده چي د افغان مانا پښتون او افغانستان مانا ، پښونستانافغانستان پرھويت 

  و خپليله رنځورو سياستوالو څخه ،په دا بيړاتوب دی ، په رشتيا سره د افغانستان د ملت ټبرونه ب

) افغان(اونيشنليتی ھويت يی )افغانستان(ځايونوکی يو دبله سره ستونزه نه لری  او ددغه ھيواد نوم 
ښه دا ده چي ووايم د يوه ځانګړی .بولی) افغان(دنورو ھيوادونو خلګ پښتانه وروڼه او خويندی.دی

  زموږ . قومی صفت څخه د ټولو اوسيدونکو په نامه افغانستان يو تاريخی او نړيوال نوم ګرځيدلی دی
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  ] ٣۵ [».مشھور جھانی ھيواد په درولسيزوکي ډيری سرښندنی او قرباني ورکړي دي

  نوربيا

  :خذمآ

   مشھدايران1371،چاپ 31/32،ص1فرھنگ افغانستان در پنج قرن اخير،جلد -]٧[

  ١٩۴، ص١ فرھنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ج-]٨[

ترجمه دکتر عباس آذرين ، چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،    رقابت روس و انگليس در ايران و افغانستان ،از دکتر پيو، کارلوترنزيو،-]٩[

    ٩، ص ١٩٨٩مجله تحقيقى و فرھنگى بلوچ ، شماره اول ،   ، شوھاز، ١٥ ، ص ١٣٥٩تھران ، 

   ١٩٠، ص ١ افغانستان در پنج قرن اخير ، چاپ ايران ، ج - ]١٠[

  ٣٨٧ص، غبار، ١٩٢، ص ١ فرھنگ ، ج - ]١١[

  ٣٨٨ص١ِجخ،ُ غبار افغانستان درمسيرتاري- ]١٢ّ[

  ٣٨٩، ١ غبار،ج- ]١٣[

  503قايسه شود با غبار، افغانستان درمسيرتاريخ،ص،م ١٩١، ص ١ فرھنگ ، ج - ]١۴[

  274 حبيبی، تاريخ مختصرافغانستان ،چاپ پشاور، ص - ]١۵[

  274، حبيبی، ھمان، ص  ۵٠٧-۵٠٦ صترجمه فکرت،چاپ مشھدايران، الفنستون، افغانان،- ]١۶[

  ١١۴ ص چاپ استکھلم، داکتر جاويد، اوستا،- ]١٧[

  ١٢٨ داکتر جاويد، اوستا،ص - ]١٨[

  ٣٢٣، ص١ موھن `ل کشميری،زندگی اميردوست محمدخان، ترجمه دکتورھاشميان، ج- ]١٩[

  ٣٤٨ھمان اثر ، ص- ]٢٠[

  122داکترجاويد،اوستا،ص- ]٢١[

  2017 جنوری20داکترنوراحمدخالدی، بازنگری به تاريخ افغانستان، سايت افغان سباون، ]٢٢[

  2017نوری ج20بازنگری به تاريخ افغانستان، سايت افغان سباون،] ٢٣[

بازی بزرگ جديد درميان کشورھای بزرگ جھان و در رأس امريکا برای تسلط برذخاير نفت 1991 بعد از فروپاشی اتحادشوروی در- ]٢۴[
  .است قرارگرفته وگاز اسيای ميانه آغاز شده است که اين بار نيزافغانستان بحيث مرکز ثقل اين بازی خونين وکثيف

  5 و۴ول ، سال اول ، مقالۀ خراسان ، بقلم حبيبی ، ص  مجلۀ خراسان ، شمارۀ ا- ]٢۵[

 ۶٢ حدودالعالم ، چاپ دکتر ستوده ، ص- ]٢۶[

 پر ضد او د تي د حاکمتنوښ د پی په باطن کرګم.  ده ی سوهړً ده، ظاھرا د تاجک قوم  دحقوقو لپاره جولهډ یاسي سوهي ستم یمل- ]٢٧[
 وي سره د پردی چي په پوھاووکڅنو ھغه .  سوي دههړ او جوړ م<تييد روسانو لخوا دي او دوليږ لتنوښ په زور د پخهڅھندو کش دشمال 

يل  ھغه ته ستمي و،ی ورسواني ته زیلوګ د قومونو ورور ،ړی وغواهي تجزراويي د افغانستان د نوم تغ،ی کار کواره ھدفونو لپکويژياسترات
  .کيږی

 ۍالي محمود بريی ريچي مد)  انق<ب ثور قتيحق( اخبار یتي کمی د مرکزوندګ د ١٣۶٠ پدرام په کال فيخبره ،لطپه   د داکتر خاکسار - ]٢٨[
 اميپ(د  . سویاځ وي نظار سره ی او د شوراودهيښ پری د دولت سره ھمکاريي کي ١٣٨٣ په. مسؤول وويګانڅ د زمينيل - زميو د مارکس

اوس لطيف  )تي سايياي ارمقاله ، داکتر خاکسارد (. سولیاځ وي اني سره سازابيچي د داکتر نجو ھغه وخت دا .  وویچلوونک) مجاھد 
 او پخپل وينا هکابل کی دايره کړپه په تيره اونی کی دخپل حزب کنګره .  دیشر اود کنگره ملی په نوم ديوحزب مغړیپدرام د ولسی جرگی 

د ده دا .  دعوا حق نلری د دی خط په نامه ک دپاکستان سرهکی وويل چی ديورند خط زموږ او دپاکستان بين المللی پوله ده او ھيڅ څو
ځينی وکي<ن  لکه عبيدX بارکزی او ګه ګی  ولسی جراو  په .سو ودلښ او غبرگونونه وموضعګيری د ډيروافغانانو احساسات و پارول

فيسبوک او يوتيوبته رجوع .(حميدMلی او يوتعداد نورووکي<نو وويل چی لطيف پدرام دپاکستان ګوډاګی دی او بايد محکمی ته وسپارل سی 
   )وکړی

  ٣، ص٢ و١ فيض محمدکاتب،سراج التواريخ، جلد -]٢٩[ 

   118،بحوالۀ اوستا،ص١٩-١٨ تاريخ فرشته، از محمدقاسم بن غrم علی، ص - ]٣٠[

  ١١٨ داکتر جاويد،اوستا، ص - ]٣١[

  244 - ١۶٩،١٨۶،230تھران ،صص1383 تاريخنامۀ ھرات، تاليف سيفی ھروی،به تصحيح غrم رضا طباطبائی مجد، - ]٣٢[

،ص 1338 معين الدين زمچی اسفزاری ،وضات الجنات فی اوصاف مدينه الھرات،جلد اول،به تصيح سيدمحمدکاظم امام ،-]3٣[

489،416،410،  

  2017 جنوری20 داکترنوراحمدخالدی، بازنگری به تاريخ افغانستان، سايت افغان سباون،- ]٣۴[

        ] ” http://www.ariaye.com/dari13/siasi2/eftekhar7.html“  :نک سايت آريائی، لي:رک [ -]3۵ [

  

  
  

 


