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پیشگفتار

"ناســیونالیزم افغــان در پهنــای تاریــخ" مجموعــۀ از یاداشــت های درســی مرحوم 
مغفــور پوهانــد فضــل ربــی پــژواک اســت کــه آن مرحوم از ماه ســنبله ســال 1347 
هجــری شمســی شــروع بــه تدویــن آن بــه شــکل یــک نوشــته مســتقل نمــوده و 
باالخــره یــک نســخۀ تایپــی آن در ســال  1352 هجــری شمســی تکمیــل گردیــد.  
کم در کشــور، تجاوز نظامی روســیه شــوروی  متأســفانه نظر به اوضاع و شــرایط حا
و وفــات نابهنــگام پوهانــد پــژواک در مــاه عقــرب 1366هجــری شمســی، ایــن اثــر 
از چــاپ و نشــر بــاز مانــد.  خداونــد عزوجــل را شــکرگزاریم کــه با وجــود نامالیمات 
کشــور در طــول جنگهــای چهــل و  روزگار و تــاراج ســرمایه هــای مــادی و معنــوی 
دو ســال گذشــته،  یگانــه نســخۀ آن بدســت مــا قــرار گرفــت کــه با درک مســؤلیت 
ملــی و تعهــد اخالقــی اینــک آن را در کمــال امانتــداری، بــا رعایــت اصــول علمی 

و بــدون کوچکتریــن کمــی و کاســتی خدمــت هموطنــان عزیــز تقدیم میــدارم. 
کـه حـدود  30 سـال بحیـث اسـتاد تاریـخ و علـوم سیاسـی  پوهانـد پـژواک 
کابـل تدریـس و قسـمت عظیـم عمـر عزیزخـود را صـرف بیـداری و  در پوهنتـون 



را  تاریـخ"  افغـان در پهنـای  "ناسـیونالیزم  کشـورنمودند،  تنویرسیاسـی جوانـان 
بـه مبارزیـن ملـی و جوانـان وطـن دوسـت افغـان کـه در مسـیر یـک آینـدۀ بهتـر بـه 
کنین این سـرزمین  و اعتالی کشـور عزیز و باسـتانی افغانسـتان جد و جهد  سـا
دارنـد اهـدا نمـوده انـد.  بـا توجـه بـه اوضـاع و شـرایط  افغانسـتان در طـول بیـش از 
چهاردهـۀ گذشـته و تحـوالت حاضـر، مطالعـه تاریـخ کشـور از زاویـۀ افتخـارات 
و مشـترکات ملـی کـه مشـمول مبـارزات همگانـی مـردم افغانسـتان بـرای حفـظ 
نوامیـس ملـی و دفـاع از آزادی کشـور در مقابـل تجـاوز بیگانـگان میباشـد، یـک 
ضـرورت مبـرم بـرای احیـای مجـدد وحـدت وهمبسـتگی ملی دانسـته میشـود.  
طوریکـه پوهانـد پـژواک بـا ارایـۀ اسـناد و نقـل قـول از مأخـذ و منابـع معتبـر 
داخلـی و خارجـی در کتـاب دسـت داشـته تشـریح میدارنـد، قیـام هـای مردمی 
در مقابـل تجـاوزات اجانـب یکـی از عوامـل عمـدۀ ایجـاد و تحکیـم وحـدت 
کشـور در مسـیر تأریـخ میباشـد.  تنـوع  ملـی در میـان اقـوام و طوایـف مختلـف 
اقـوام و قبایـل در طـول تأریـخ افغانسـتان باعـث غنـا و پررنـگ تر شـدن فرهنگ و 
حیـات ملـی کشـور گردیـده و هرگـز هیـچ گـروۀ از مردمـان کشـور از وثیقـه مقـدس 
کان شـان از زمـان ویـدا و اوسـتا بـا هـم داشـته انـد  کـه پـدران و نیـا وحـدت ملـی 
عـدول نکـرده انـد.  تاریـخ کهـن و پـر از فـراز و نشـیب افغانسـتان گـواه آنسـت کـه 
وجوهـات و مشـترکات ملـی آنقـدر مردمـان کشـور را بـا هـم نزدیک سـاخته که به 
هیچوجـه تفـاوت هـای لسـانی، منطقـوی و مذهبـی نتوانسـته انـد آنهـا را از هـم 
دور سـازد.  ایـن مشـترکات ملـی زمینـه و اسـاس خوبـی را بـرای شـناخت مـردم 
و کشـور افغانسـتان در طـول تاریـخ فراهـم میسـازد.  متأسـفانه عـده ای از اجانب 
ونویسـندگانی کـه شـناخت سـطحی ویا غـرض آلـود از مردم افغانسـتان و تاریخ 
آن دارنـد، اسـاس تجسـس و تحلیـل شـان را بـر تفـاوت های حاشـیوی و یا کاماًل 
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کشـورقرار  کنان  طبیعـی چـون زبـان و لهجـه هـای متفـاوت و متـداول میـان سـا
داده و کمتر کوشیده اند حیات و تأریخ ملی جوامع و اجتماعات متنوع  مردم 
ما را بر اسـاس مشـترکات ملی و تجارب مشـترک تأریخی شـان تحلیل و تجزیه 
نماینـد.  ازینـرو الزم مـی افتـد تـا قضـاوت اجانـب قصیرالفکـر در مـورد تأریـخ و 

مـردم کشـور را بـا غـور و تعمـق جـدی بررسـی کـرد. 
امـروز کـه کشـور عزیـز مـا افغانسـتان ازیـک آزمون  حسـاس تأریخـی  میگذرد  
و مصایـب و دشـواری هـای ناشـی از جنـگ تحمیلـی  42  سـاله،  تجـاوز دو 
ابرقـدرت جهانـی، مداخلـۀ مسـتقیم کشـورهای همسـایه، نفـوذ ایدولـوژی هـای 
کمیـت "شـاه شـجاع "هـای رنگارنـگ، قربانـی هـای متعـدد از هـر  بیگانـه و حا
خانـه و قریـه در اطـراف و اکنـاف مملکـت گرفتـه اسـت،  امـا اکثریـت قریـب بـه 
اتفاق مردم کشـور در طول این مصیبت عظیم  با اسـتقامت و پایمردی خاص 
کشـور وفادار مانده اند.  تمسـک  تأریخی  به اصول وحدت ملی و هم پارچگی 
کمیـت ملـی و  مـردم افغانسـتان بـه  حفـظ وحـدت ملـی در ایامیکـه اصـل حا
بقای افغانسـتان بحیث یک کشـور واحد ازجانب مغرضین داخلی و خارجی 
مورد سـوال قرار گرفته اسـت،   در ذات خود امریسـت سـترگ که به دانش ملی و 
تأریخی مردم ما شهادت میدهد.  در حالیکه هیچ یک از رهبران تحمیل شده 
از طریـق کودتـا ، زور تفنـگ،  پـول و نیروهـای مسـلح اجانـب در طـول چهاردهـۀ 
گذشـته نتوانسـتند یـا نخواسـتند بـرای ایجـاد و رشـد یـک تفکـر و نصـب العیـن 
ملی برای حال و آیندۀ کشور بکوشند،  این مردم عام و عادی افغانستان بودند 
کـه یکبـار دیگـر مسـؤلیت تأریخـی شـان را در دفـاع از نوامیـس ملـی ادا نمـوده  و 

تمامیـت ارضـی و یکپارچگـی کشـور و مـردم را پاسـداری و حفـظ نمودنـد. 
امیدوارم که کتاب حاضر برای نسـل جوان افغان که متأسـفانه در سـالهای 
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اخیـر هـدف تبلیغـات سـؤ گـروه هـای متشـتت فکـری و مغرضیـن سیاسـی قـرار 
گرفته اند ممد واقع شـود و بتواند گوشـۀ از تأریخ کشـور مشـترک شـان را به شـکل 
کان شـان کمک نماید.  از  مسـتند بیان و به آنها در شـناخت بهتراز کشـور و نیا
جانـب دیگـر،  امیـد اسـت کـه ایـن کتـاب در رشـد و تقویـۀ یـک نصـب العیـن و 
گروهی که در آن  بینش ملی برای یک افغانستان آزاد، آباد و عاری از تعصبات 
کمیت قانون وبا  جمیع مردم کشـور منیحث انسـانهای با هم برابر در تحت حا

حفـظ کرامـت انسـانی و عـزت کامل بـرادروار زندگی نمایند،  مدد رسـاند.                                                   
در اخیـر توجـه خواننـده گان معـزز را بـه دو نکتـۀ ذیـل در مـورد کتـاب دسـت 
داشته جلب مینمایم: اول اینکه کتاب حاضر مجموعۀ از دروس و لکچرهای 
گردان پوهنتون مشخصًا  درسی پوهاند پژواک میباشد که برای محصلین و شا
در مورد ناسیونالیزم و ملیگرائی افغانها تهیه گردیده و ازینرو به جزئیات و شرح 
واقعـات و اتفاقـات دیگـر تأریخـی نمیپـردازد. البتـه درآخـر کتـاب لسـت مکمل 
مأخـذ و منابـع معتبـر داخلـی و خارجی ایکه از آنها اسـتفاده گردیده اسـت درج 
میباشـد کـه خواننـدگان محترم میتوانند جهت معلومات بیشـتر بـه آن مراجعه 
گرفتـه شـود  کتـاب بایـد مدنظـر  نماینـد.   دوم اینکـه تأریـخ تهیـه و تدویـن ایـن 
چـه طوریکـه در فـوق ذکـر گردید،  کتاب بین سـالهای 1347 الـی 1352 هجری 
گردیـده اسـت. ایـن مالحظـه  خصوصـًا در رابطـه بـه اسـمای  شمسـی تألیـف 

بعضـی ممالـک کـه اکنـون تغیر نمـوده اند مهم میباشـد. 
در خاتمه  فرصت را غنیمت شمرده تا از تشویق اعضأی خانواده خصوصًا 
که در تایپ   از توجه و زحمات ارزشـمند برادر بدل پیوندم داکترسـیدال پژواک 
متـن، تطبیـق و تصیـح مأخذ و باالخره چاپ و نشـرکتاب نمـوده اند،  از صمیم 

قلب ابراز امتنان و سـپاس نمایم. 
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با دعای خیر و سالمتی مردم افغانستان و به امید تأمین صلح و ثبات پایدار 
در کشور

برمک پژواک
سرطان 1400 هـ .ش
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واک زندگینامۀ پوهاند فضل ربی پژ

ــد مرحــوم قاضــی عبــداهلل خــان در ســال 1304  ــژواک فرزن ــی پ ــد فضــل رب پوهان
هجری شمســی مطابق با ســال 1925میالدی در قریۀ کجۀ ولســوالی خوگیانی، 
گشــود و در قریــه باغبانــی، ولســوالی ســرخرود  والیــت ننگرهــار چشــم بــه جهــان 
گذرانــد.  در ســال 1946میــالدی بــا فراغــت از  والیــت ننگرهــار ایــام صبــاوت را 
ــل  کاب کولتــۀ حقــوق و علــوم سیاســی پوهنتــون  ــل شــامل فا کاب لیســۀ حبیبیــۀ 
گردیــد و در ســال 1951 از رشــتۀ اقتصــاد وحقــوق آن پوهنځــی فــارغ التحصیــل 
کولتــۀ حقــوق وبعــدًا  شــد.  در مــاه مــارچ 1952 ابتــدٔا بــه حیــث اسیســتانت در فا
کــورس هــای مالــی و اداری آن پوهنځــی ایفــای   بــه حیــث مدیــر نشــرات و مدیــر 
ــکا  ــازم امری ــی ع ــالت عال ــرض تحصی ــالدی غ ــال 1957می ــرد.  در س ک ــه  وظیف
تــاون  گردیــد ومــدت دو ســال در رشــتۀ علــوم سیاســی در پوهنتــون جــورج 
  )American University(و پوهنتــون امریکایــی ) George Town University(
ــه تحصیــل ادامــه داد و در  ــکا،  ب ــاالت متحــدۀ امری ــز ای در شــهر واشــنگتن، مرک
ســال 1959 بعــد از اخــذ موفقانــۀ درجــۀ ماســتری بــه وطــن مراجعــت و بــه حیــث 
اســتاد در پوهنځــی حقوق و علوم سیاســی پوهنتون کابل به تدریــس پرداخت. 
کشــورهای ســویدن، دنمــارک و برتانیــه در رشــتٔه حقــوق و  ایشــان همچنــان در 

کــرده بودنــد.   کوتــاه مــدت درســی را ســپری  علــوم سیاســی دوره هــای 



مرحوم پوهاند پژواک انسانی شفیق، مربی متفکر و مبارز آزادیخواه و بااراده 
کرامت انسانی، اعتقاد به حقوق وآزادیهای مدنی و فردی و  که احترام به  بود 
باالخص حس مردم دوستی و وطن پرستی محور اساسی تمام ارزشها و فعالیت 
خداوند  به  توّکل  میداد.  تشکیل  را  شان  سیاسی  و  اجتماعی  علمی،  های 
متعال،  عزت نفس و تقوای سیاسی را در همۀ امور شخصی و اجتماعی میثاق 
عمل قرار داده و از تواضع وغنای معنوی بی پایان برخوردار بود.  پوهاند پژواک 
دارای ارتباطات وسیع اجتماعی بود و دوستان زیادی از  اقشار مختلف مردم 
گردانش داشت.    افغانستان بخصوص اهل معارف، پوهنتون و جمعیت شا
محصالن  سیاسی  شعور  ساختن  بیدار  متوجه  همه  هایش  وخطابه  دروس 
گذری  که با خود  وارایۀ واقعیت های تاریخ سیاسی واجتماعی افغانستان بود 
که بیان آن جرأت  گویی ها واظهار حقایق  و صراحت بیان میداشت و با ترت 
علمی و اخالقی میخواست، اخطار و بسا نامالیمات اداری را متحمل میگردید. 
مرحوم پوهاند پژواک اولین استادی بود که رویداد غضب پنجده توسط روسها 
گنجانید و  ودالیل عدم  استرداد آن به افغانستان را در نوشته های درسی خود 
بعد از احتجاج رسمی سفارت شوروی )روسیه( مورد غضب حکومت شاهی 
وقت قرار گرفت.  پوهاند پژواک با خودگذری و بیان احساسات بی آالیش وطن 
کسب و  کابل، حرمت و اعتماد استادان را  پرستی در محافل علمی پوهنتون 
در سال  1348 هجری شمسی مطابق به 1970میالدی در دورانی حساس به 
حیث اولین رئیس انتخابی پوهنتون کابل انتخاب گردیدند که درعین زمان با 
کولتۀ حقوق وعلوم سیاسی نیز بودند.1  در همین دوره  حفظ کدر علمی استاد فا
کابل حمله شد و پولیس  که به هدایت صدراعظم وقت بر حریم پوهنتون  بود 
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کوبیدند.  کر نظامی به صنوف و تشناب ها هجوم بردند و محصالن را  و عسا
مرحوم پوهاند پژواک خالف مشوره و سفارش حکومت وقت، مجلس عمومی 
اضطراری شورای علمی پوهنتون را دایر کرد که در کمیسیون هفده نفری استادان 
انتخابی پوهنتون به منظور اقامٔه دعوا و حق طلبی حضور داشتند.  در مدت سه 
ماه ایکه این کمیسیون مصروف مبارزۀ مدنی بود، پوهاند پژواک بر خالف توقع 
حکومت و متضاد با موقف رسمی خود منحیث رئیس پوهنتون که مامور دولت 
گویا حق مخالفت و انتقاد از دولت را نداشت، مردانه وار با  پنداشته میشد و 
کمیسیون انتخابی پوهنتون به مقابل حکومت شانه داد و بعد ازصدور اخطار 
گردید نه تنها سر عجز و تسلیم  که توسط وزیر معارف بوی ابالغ  شدید دولت 
خم نکرد بلکه به حیث یک وطن پرست مبارز در مالی عام در محضر استادان 
از من شاه شجاع  "آنها میخواهند  که  گفت  و محصالن و مامورین پوهنتون 
بسازند" و متعاقبًا استعفا داد.1 پوهاند پژواک دوباره  در پوهنځی حقوق به تدریس 
پرداخت و به فعالیت های شان برای تثبیت آزادیهای اکادمیک محصلین و 
استادان پوهنتون شدت بخشیده ودر همکاری با عد ه ای از استادان سرشناس 
و  تأسیس  را  افغانستان  های  پوهنتون  استادان  اتحادیه  پوهنتون،  مجرب  و 
درنتیجٔه انتخابات آزاد، سری و مستقیم بحیث اولین رئیس اتحادیٔه استادان 
گردید. مخالفت با طرح پیشنهادی حکومت در مورد لوایح و قوانین  انتخاب 
پوهنتون های افغانستان و پافشاری استادان و محصلین )از طریق اتحادیه 
های استادان و محصلین( برای تثبیت و برسمیت شناختن حقوق و آزادیهای 
اکادمیک پوهنتون، ارتقای سویه علمی و دسترسی به امکانات و منابع بهتر 
علمی و باالتر از همه موقف اتحادیه در رابطه با مسایل حاد ملی آنوقت، اتحادیۀ 
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که این مقابله و  استادان پوهنتونهای افغانستان را در مقابل حکومت قرار داد 
مجادله از طریق اعتراضات مدنی و تظاهرات مسالمت آمیز الی سقوط نظام 

سلطنتی ادامه داشت.  
پوهانـد پـژواک در سـال  1973 میـالدی در دورۀ جمهـوری محمد داود خان 
بـه حیـث والـی هلمنـد مقـرر شـد ولـی بعـد از یکسـال و چنـد مـاه روابطـش بـا 
رهبـری وزارت داخلـه و عـده ای از مقامـات بلنـد پایـه حکومتـی در اثـر اصـرارش 
کمه ولسوال ولسوالی نوزاد والیت هلمند که متهم به تجاوز به  به برطرفی و محا
یـک خانـم شـوهردار بـود؛  بحدی خـراب گردید که از مقام والـی والیت برطرف و 
در کابـل بـه حیـث رئیـس پـالن وزارت داخلـه کـه یک چوکی تشـریفاتی بـود مقرر 
گردیـد. ولسـوال مذکـور از اعضـای فعـال گـروه پرچـم بـود و ازینـرو از حمایت وزیر 

داخلـه وقـت و مقامـات عالیـه حکومتی برخـوردار بود.
پوهاند پژواک قلبًا آرزو داشت که دوباره به پوهنتون رفته و به تدریس ادامه 
دهـد امـا بـا وجـود تقاضاهـای مکـرر از حکومت به این خواسـت شـان ترتیب اثر 
داده نشـد و ایشـان مجبـورًا دروزارت داخلـه بـکار ادامـه دادنـد.  در اوایـل دورٔه 
کمونستی به عرایض پوهاند پژواک برای تبدیلی به پوهنتون ترتیب اثر داده شد 
گرفتند.  بدبختانه  و ایشـان تدریس را در پوهنځی حقوق وعلوم سیاسـی از سـر 
کمونسـتی وسیاسـت حکومـت داری  کمـه توسـط رژیـم  بدسـت آوردن قـوه حا
که مردم  رژیم بر سر اقتدار، کشور را به بحران جدی کشاند و آتشی را برافروخت 
کمیـت  رژیم کمونسـتی خلق و  و کشـور تـا اکنـون از زبانـه هـای آن میسـوزند.  حا
پرچم  بر پایه های اسـتبداد، اختناق  و ارعاب اسـتوار بود و رژیم میخواسـت با 
توسـل بـه ایـن سـه حربـه  کشـور و مـردم را اداره کنـد.  رژیم با اسـتفاده از قؤه قهریه 
وگماشـتن حزبی های بی کفایت و نااهل به مقامات مهم حکومتی  به اعمال 
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تـرس و رعـب، تمسـخر دیـن، بـی احترامی بـه عقاید وعنعنات، حبـس و اعدام 
کمـه پرداختـه و عمـاًل تمـام آزادیهای فـردی، مدنـی واجتماعی مردم  بـدون محا
را سلب کرد.  پوهنتون و سایر مؤسسات علمی ازین امر مستثنی نبوده وتعداد 
کثیـری از اسـتادان و محصلیـن مبـارز روانـٔه زندان و کشـتارگاه ها گردیـده و عدٔه 
دیگر مجبورًا وطن را ترک گفته و یا در داخل کشور به مخفیگاه ها رفتند.  دراین 
حالـت پوهانـد پـژواک آرام نـه نشسـته و بـا قبولـی تمـام خطـرات در همـکاری بـا 
عدٔه از اسـتادان مبارز هسـتۀ یک مقاومت ملی برضد رژیم مسـتبد را در داخل 
پوهنتـون بـه وجـود آوردنـد.  اکثر شـبنامه هـای مقاومت مخفـی در دوره تره کی و 

امین توسـط  اسـتادان مبارز شـامل این حلقه نوشـته و پخش میشـد. 
یکـی دیگـر از افتخـارات بـزرگ وتاریخـی پوهانـد پـژواک خطابـٔه شـان اسـت 
کـه بـه تاریـخ 25 دسـمبر 1979 میـالدی یکـروز بعـد از فـرود آمـدن طیـارات غـول 
پیکـر روسـیه بـه میـدان هوایـی کابـل در تقبیـح قشـون کشـی و عملیـات نظامی 
روسـیه در دهلیـز مشـترک پوهنځی هـای حقـوق، شـرعیات و ادبیـات پوهنتون 
کابـل ایـراد کردنـد که منجر به مختل شـدن جریـان دروس گردید. پوهاند پژواک 
عملیـات نظامـی روسـیه را مداخلـه علنـی و خبـط فاحـش سیاسـی خوانـده و 
آنـرا بـر خـالف معاهـدات دوسـتی افغان_شـوروی قلمـداد نمـوده و از اسـتادان و 
کـرد تـا بـه مقابـل ایـن تجـاوز بـه مقاومـت مسـالمت  محصـالن پوهنتـون تقاضـا 
آمیـز بپردازنـد. در ظـرف نیـم سـاعت ماموران امنیتی کمونسـتی از مرکز پوهنتون 
رسـیدند و پوهانـد پـژواک را تجریـد و در حـدود یکصدوپنجـاه نفـر محصلیـن و 
کـه درایـن مظاهـره اشـتراک ورزیـده بودنـد، پراگنـده سـاختند. امـا  اسـتادانی را 
صـدای آن مظاهـره و گردهمایـی همـان روز بـه سـایر پوهنځـی هـا رسـیده بـود و 
فـردای آن تشـنج و مظاهـرات در پوهنتـون آغـاز گردیـد کـه بعد از اشـغال نظامی 
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کابل و تقرر ببرک کارمل شـدید شـده و در ماه فبروری سـال 1980میالدی یعنی 
کمتر از دو ماه بعد از اشغال کشور منتج به اعتصاب و تحریم دروس از جانب 

اسـتادان و محصلیـن مبـارز و آزادیخـواه  گردیـد. 1 
 بـه منظـور انسـجام بیشـتر مبـارزٔه   ملـی بـر ضـد تجاوزنظامـی روسـیه شـوروی 
از اسـتادان پوهنتـون، اتحادیـٔه  پـژواک و عـده دیگـر  کشـور، پوهانـد  در داخـل 
اسـتادان مبـارز پوهنتـون و بعـدًا جبهـٔه آزادیخواهان افغانسـتان را به شـکل گروه 
هـای مقاومـت مخفـی ایجـاد کردنـد که اولین جلسـٔه آن در منزل پوهانـد پژواک 
گردیـد. در تشـکیل اتحادیـه و جبهـٔه آزادیخواهـان، تعـدادی از اسـتادان  دایـر 
کنون حیات دارند شـامل  مبارز و ورزیده پوهنتون که الحمداهلل عدٔه ازیشـان تا
بودند.  از جملٔه این اسـتادان مبارز میتوان از ذوات محترم ذیل نام برد: مرحوم 
کـر،  مرحـوم  دکتـور سـید هاشـم صاعـد، مرحـوم پوهانـد دکتـور محمـد حسـن کا
دکتـور سـید خلیـل اهلل هاشـمیان، دکتـور محمـد طاهـر هاشـمی،   مرحـوم داکتر 
یارمحمـد کوهسـار،  دکتورمحمـد عثمـان روسـتار تره کـی، مرحوم داکتـر عزیزاهلل 
گل  لودیـن،  دکتـور رحمـت ربـی زیرکیـار، داکتـر عطـا محمـد نورزایـی،  پوهانـد 
رحمـن قاضـی،  دکتـور سـید شـریف شـرف،  دکتـور حقایقـی،  پوهانـد توریالـی 
راقـم  و دکتـور غـالم غـوث.  اسـتادان دانشـمند هریـک دوکتور هاشـمیان،  داکتر 
محمـد طاهـر هاشـمی، دکتورمحمـد عثمـان روسـتار و دوسـت بزرگـوار پوهانـد 
اتحادیـه  مـورد  در  را  مفصـل  هـای  مقالـه  مومنـد  داود  محمـد  جنـاب  پـژواک 
اسـتادان و جبهـٔه آزادیخواهـان و نقـش کلیـدی مرحـوم پوهانـد پـژواک در ایجـاد 
و شـکل گیـری مبـارزات ایـن هسـته هـای مقاومت ملی در مقابله با اشـغالگران 
متجـاوز روسـی و اسـتبداد و اختنـاق تحمیـل شـده توسـط رژیـم دسـت نشـاندٔه 
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کـه بـرای سـالهای متمـادی بـه  کمونسـتی در ماهنامـٔه وزیـن "آئینـٔه افغانسـتان" 
اهتمـام و پشـتکار جنـاب داکتـر سـید خلیـل اهلل هاشـمیان  در ایـاالت متحـده 
امریکا نشـر میگردید،  نوشـته اند که دوسـتان عالقمند میتوانند برای معلومات 

کننـد.    بیشـتر بـه شـماره هـای    13، 17، 20، 28 و 116 آن  رجـوع 
  حکومـت کمونیسـتی بـرای خامـوش سـاختن صـدای آزادیخواهـی پوهاند 
کابـل را ندیـد،  پـژواک چـاره ای جـز زندانـی سـاختن و یـا اخـراج وی از پوهنتـون 
بنابریـن در اواخـر سـال 1983 میـالدی پوهانـد پـژواک از پوهنتـون اخـراج و بـه 
تقاعـد اجبـاری سـوق داده شـد. امـا  ایشـان درتمـام ایـن مـدت تحـت تعقیـب 
کابل  کوتاه مدت توسـط رژیم  قرار داشـت وبارها برای اسـتنطاق و توقیف های 
گردیـد و مدتـی هـم در خانـٔه خـود تحـت مراقبـت ماموریـن خـاد قـرار  احضـار 
گرفت واجازٔه بیرون شـدن را نداشـت.  در سـال 1983 میالدی حادثٔه تصادم و 
سـؤقصد علیٔه جان پوهاند پژواک با موتر جیپ روسـی توسـط دولت کمونسـتی 
کـه در نتیجـٔه آن  پوهانـد  کابـل( رویـداد  در نزدیکـی هـای منـزل شـان )ده بـوری 
گوهرشـاد  پـژواک، خانـم شـان )مرحومـه عادلـه پـژواک( و دختـر خردسـال شـان 

پـژواک صدمـه دیـده و مدتـی را در شـفاخانه بسـتر بودنـد. 
پوهانـد پـژواک بـا وجـود تکالیـف و مراقبـت هـای شـدید حکومـت وقـت در 
برابر همٔه نامالیمات به پا ایسـتاد و هرگز حاضر به ترک وطن نشـد و تا آخرین دم 
حیـات از مبـارزه و مقاومـت در برابـر رژیـم کمونسـتی دسـت برنداشـت.  در نامـه 
گردانش جنـاب داود مومنـد ازکابـل  ایکـه در سـال 1987 میـالدی بـه یکـی از شـا

ارسـال داشـت، در مـورد اوضـاع کشـور و مقاومـت مـردم چنین نگاشـته بود:
گرســنگی و بدبختــی را پذیرفتــه  "ملــت افغــان هــر نــوع ظلــم و ســتم، 
ــر بیگانــه هیچــگاه ســراطاعت فــرو نیــاورده انــد و ملــت  انــد، امــا در براب
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کوبیــده شــوند بــه همــان انــدازه جســورتر  افغــان هــر چــه بیشــتر در ایــن راه 
میشــوند.  پیــروزى باالخــره از آن مبــارزان راه آزادی اســت. "

نوامبر 1987  شمسی)مطابق11  عقرب 1366هجری  در 19  پژواک  پوهاند 
که امید آزادی و سربلندی وطن را با خروج قشون سرخ در سر  میالدی( در حالی 
کابل، درتپه اخیر  داشت به اثر سکتٔه قلبی داعیٔه اجل را لبیک گفت و در شهر 
کارته نو، با گردهمایی جمع کثیری ازاستادان ومحصلین پوهنتون و مردم آزادیخواه 

کشور بخاک سپرده شد.  روانش شاد و نامش نیکو باد! اناهلل و انا الیه راجعون. 
 پوهانـد پـژواک به شکسـت و اخراج قشـون سـرخ امیـدوار بود و تحقـق آنرا در 
ک شـان،  آینـدٔه نزدیـک پیـش بینـی میکـرد و درسـت دو مـاه بعـد از وفـات المنـا
ک  کر روس در زمسـتان 1988 میـالدی سـرافگنده و شکسـت خـورده خـا عسـا

کشـور عزیـز مـا را تـرک کردند.  
ایـن مختصـر را بـا گفتـاری از پوهانـد پـژواک که توسـط دخترشـان گوهرشـاد 

پـژواک  سـالها قبـل در شـعر زیبائـی گنجانیـده شـده بـه پایـان مـی آوریم:   
وطنم در قلب منست

مشت دستم را میبندم 
جسامت قلبم را تخمین میزنم
و بزرگی وطنم را به یاد می آورم

از خالق بزرگ سپاس گذار میگردم
که آنهمه عظمت و بزرگی را در وسعتی

بدین کوچکی گنجانیده است،
آنگاه با غرور گفتار ماندگار پدرم را به یاد می آورم

که میگفت "نقشه افغانستان در مشت هاى بسته ى ماست."

زندگینامۀ پوهاند فضل ربی پژواک   |     م



واک لست بعضی از آثار پوهاند پژ

1ـ  افغانستان معاصر 
2ـ  مسلٔه پشتونستان

3ـ  سرزمین و مردم افغانستان، اثر ماری کلیفورد، ترجمٔه فضل ربی پژواک
4ـ  ناسیونالیزم افغان در پهنای تاریخ )کتاب حاضر(

ــا هنرنمایــی محصــالن پوهنتــون در تــاالر  ــار اول ب کــه ب 5ـ  درام )وحــدت ملــی( 
گذاشــته شــد و بعــدًا در ســال 1352 در  کابــل بــه نمایــش  یــم پوهنتــون  ادیتور

ــروی صحنــه آمــد. والیــت هلمنــد نیــز توســط محصــالن پوهنتــون ب
6- افغانستان یا آریانای تاریخی
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مقدمۀ مؤلف 

قــرار دارد تجمــع مراحــل عملــی  تــان  بــد ســترس مطالعــه  امــروز  کــه  کتــاب 
کتــاب  ــود. ایــن  ــی مــرا بخــود مشــغول داشــته ب ــر زمان کــه از دی آرزوهایــی اســت 
کــه در طریــق انجــام خدمتــی انــدک بــه  گــرد آوری معلوماتــی اســت  در واقــع 
گان "ناســیونالیزم افغــان" بــر خویــش تحمیــل وآ نــرا مطابــق  هموطنــان وتشــنه 
بــه خواســت زمــان وروحیــه ملــت پرســتی مــردم خویــش "ناســیونالیزم افغــان در 

کــردم. پهنــای تاریــخ" عنــوان 
اینکـه ایـن نوشـته نـا مکمـل تـا چـه حـدودی میتوانـد در رفـع عطـش معرفت 
دوسـتان مفیـد ثابـت شـود بـاال تـر از قضـاوت مـن اسـت.  امـا چیزیکه مـرا نیروی 
خسـتگی نـا پذیـر میبخشـد، صحبـت در مـورد سـابقه تاریخـی و درخشـان ایـن 

سـرزمین باسـتانی است.
در گذشـته مقدمانـی چـون مؤرخـان، دانشـمندان،  نویسـندگان، سیاسـت 
مداران و روز نامه نگاران اعم از خود و بیگانه در باره معرفی افغانسـتان، سـابقه 
کـه بعضـًا ارزنـده  تاریخـی و مـردم کشـور مـا بـا طـرز دیـد متنـوع مطالبـی نوشـتند 
و برخـی جانبدارانـه ومطابـق بـه سیاسـت عصـر ودوره مختـص بـه نظـام بـر سـر 
کـه بحسـاب یـک چیـز  اقتـدار وقـت بـوده اسـت. افتخـار مـن دریـن خواهـد بـود 
نویس بیطرف در پهنای تاریخ درخشان وچشمگیر کشورم سیری نمایم وآنچه 



را کـه مفیـد وقابـل اسـتفاده  ونا گفته تشـخیص بدهـم در خدمت قراردهـم.  زیرا 
کتب ورسـایل ایکه از طرف دانشـمندان یا تاریخ نویسـان بیگانه تا کنون تحریر 
شده نشاندهندۀ آنست که نویسندگان آن یا به عمق تاریخ افغانستان وروحیۀ 
ملیـت خواهـی مـردم مـا آشـنایی نداشـته ویاهـم قهـرًا اغمـاض نمـوده انـد.  ایـن 
عـدم توجـه وانکار از گنجینه فضایل اخالقی، شـهامت وغـرور افغانها دردنا ک 

است. 
کشـور آثـاری بـه چـاپ رسـانیده  بیگانـگان ایکـه  درقـرون اخیـر در خـارج از 
انـد،   چـون از یکطـرف بـرای ارضـای حـرص اسـتعماری شـان به منابع طبیعی، 
کشـورما دلبنـدی داشـتند و از جانـب دیگربـه ثـروت و  مـواد خـام وثـروت مـادی 
غنـای معنـوی مـردم ما رشـک میبردند، قضـاوت واقع بینانه وحقیقـت گرائی را 
در آثـار شـان مراعـات نکـرده و بـا ماجراجویـی خـاص اسـتعماری شـان عناوین 
چون "سـرزمین مرموز"، "مملکت رویا ها"، "کشـور افسـانوی" و "سـلطنت پنهان" 
وغیـره را بـه افغانسـتان نسـبت داده انـد.   آنهـا وطـن مـارا سـرزمین خشـک، بایـر 
وکوهسـتانی و جایگاه آدمیان وحشـی،  قطاع الطریق، ظالم، غارتگر، خودخواه 
وکینـه جـو میداننـد.   ایـن مناسـبت هـا همـه بعیـد از قضـاوت عادالنـه اسـت. 
کـردن  گـر عمیقتـر فکـر نمائیـم  شـاید ایـن خشـک مغـزان را مسـتحق ردیـف  ا
همچوکلمـات بدانیـم ؛ زیـرا همیـن اجانـب بـوده انـد کـه همه گونـه افتضاحات 
را در سـنگر تاریـخ در عمـل ونظـر دیدنـد وبسـا شکسـت هـا وسـر افگندگیهـا را از 
ایـن قـوم بحسـاب خاطـرات تلـخ یادگارگرفتنـد.  از جملـه ایـن اجانـب مغـرض 
میتـوان نویسـندگان انگلیسـی را کـه خـود در راه تسـخیر ایـن ملـت تـالش کردند 
نـام بـرد.  ایـن افـراد کـه خـود عـذاب ودرد روحی کشـیده ویـا دیده بودنـد،  گزیری 
نداشـتند جـز آنکـه حقایـق را بـه شـکل معکـوس آن در برابـر انظـار مردم شـان قرار 
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دهند واز اصل مسلم بیطرفی در نوشته وبیان بپرهیزند.   محض نمونۀ از نوشته 
سـرفریزرتیتلر کـه سـفیر برتانیـه در کابـل بـود  تذکـری میدهم.

کتـاب "افغانسـتان" خـود از لودیهـا وابراهیـم لـودی بحیـث دزدان   تیتلـر در 
کوهـی نـام بـرده، پشـتون هـا را مردمـان وحشـی وتاجیـک هـا را انسـانهای محیـل 
وحریص تذکر داده طوریکه در درسـتکاری شـان خالهای را ردیف کرده اسـت. 
ازبـک هـا را فاقـد صفـات رهبـری وحکمـداری وفاقـد اراده وتصمیـم میدانـد- 
بزعـم تیتلـر حایـز بـودن هردوخاصیـت ممیـزات نژادهایی فاتح شـمرده میشـود. 
کـه ممالـک متمـدن )انگلیـس هـا( بایـد ممالـک غیـر متمـدن  اومعتقـد اسـت 
خـود  درغیـرآن  آورد؛   در  خـود  رهبـری  قـدرت  حیطـه  ودر  اشـغال  را  )افغانهـا( 

مضمحـل خواهنـد شـد.1
متعـددی  عوامـل  بـه  نظـر  افغـان  ومحققیـن  مؤرخیـن  نویسـندگان،  چـون 
نتوانسـته ویا فرصت آنرا نیافته اند که در مورد کشـور شـان حقایق را نشـر وکتب 
کـردن شـایعات  کـه راجـع بـه افغانسـتان از طـرف اجانـب بـا ردیـف  معـدودی را 
گند ها مهار  کاذبانـه چـاپ ونشرشـده  تردیـد نماینـد،  جلو این اشـتهارات وپروپا
زده نشـده و نویسـندگان کشـورهای غربی وشـرقی ایکه از چنین منابع اسـتفاده 
کـرده انـد مطالـب نـا همگـون ونـا درسـت را بـه تکـرار نوشـته اند. دریـن خصوص 
کـرد ه انـد  کـه فقـط مختصـر زمانـی در افغانسـتان اقامـت  سـیاحینی هـم انـد 
وچـون راجـع بـه تاریـخ، فرهنـگ وخصوصیـات ملـی ایـن سـرزمین معلومـات 
انـدک داشـتند؛  جهـت گرمـی بـازار شـان کلمـات مسـتهجن و بـازاری را بخـورد 
مطبوعـات جهـان دادنـد تا بشـمار مشـتریان بیفزاینـد  و به مصداق متل مشـهور 

کتـاب )افغانسـتان ( تالیـف سـرفریزرتیتلر وزیـر مختـار انگلیـس در سـال 1961 بدربارکابـل، طبـع لنـدن، سـال    .1
1950 صفحـه هـای 27-55و67،چـاپ دوم 1953،چـاپ سـوم 1958
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"جهاندیده بسیار گوید دروغ"  حتی در جعل کردن عناوین نیز کوتاهی نکردند!
گذشـته ازآن مؤرخـان کشـورهای همجـوار چـون در رویـداد هـای تأریخـی بـا 
وطـن مـا اشـتراک داشـتند،  دریـن مسـابقه بـه تمریـن قبلـی پرداختـه نـو آمـوزی 
کمتریـن  کهنـه شـان بـه  کردنـد.  چـون بـه پیونـد زدن بلـد نبودنـد، وصلـه هـای 
گـروه  قطـع نظـر از احساسـات  التفاتـی جلـب توجـه میکنـد زیـرا عـده ای ازیـن 
نیـک برادرانـه وهمجـواری - مزیـد بـر ادعـای ارضـی - مفاخـر ملـی وشـخصیت 
کـه دریـن کشورچشـم بـه  هـای برجسـته علمـی، ادبـی، تاریخـی وفرهنگـی مـارا 
ک خفتـه انـد  گشـوده، رشـد و پـرورش یافتـه و باالخـره در آغـوش ایـن خـا دنیـا 
ایـن  تـرازآن  بـاال  انـد.  تراشـیده  کـرده واز خویـش  برپیکرخـود وصلـه  بـا پررویـی 
نویسـندگان ومؤرخان که در ظاهرامر خویشـتن داری و اعالم بیطرفی و واقعیت 
کـه میگوینـد.  چنانچـه جواهـرالل نهـرو صـدر  پسـندی میکننـد نـه آ نچـه انـد 
اعظم اسـبق هند در کتاب خویش )نگاهی به تاریخ جهان، جلد سـوم(  راجع 
به افغانسـتان چنین مینویسـد: "تاریخ افغانسـتان تقریبًا قسـمتی از تاریخ هند 
اسـت زیـرا عمـاًل افغانسـتان مـدت درازی قسـمتی از هندوسـتان بـود."1  ویـا مرزا 
کتـاب )تاریـخ  کـه زمانـی سـفیر ایـران در افغانسـتان بـود در  سـید مهـدی فـرخ 
کـرده اسـت : "مملکـت افغانسـتان قبـل  سیاسـی افغانسـتان( ایـن طـور ردیـف 
از نادرشـاه )خراسـانی( دارای تاریـخ مسـتقلی نیسـت، زیـرا تاریـخ ایـن قسـمت 
ضمن سـلطنت سـالطین ایران ویا جز سلسـله سـالطین هندوسـتان ذکر شـده 
اسـت. تاریـخ مسـتقل ایـن مملکـت از سـال 1160- هجـری شمسـی مطابـق بـه 
کـه احمـد خـان درانـی بـدوأ قندهـار را متصـرف وحکومـت  )1747( عیسـوی 
مسـتقل تشـکیل داد شـروع میشـود...... مخصوصـا نقض عهد یکـی ازصفات 

1.  بحواله افغانستان در مسیر تاریخ – تالیف ښاغلی میر غالم محمد غبار – طبع کابل – میزان 1346- ص 479.
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گفتـن وخیانـت  عمـوم افغـان اسـت واصـواًل موضـوع  دو رویـی، حیلـه ودروغ  
بشـمار  افغانهـا  ممیـزه  صفـات  از  یکـی  افغانسـتان  تاریـخ  یکدیگردرتمـام  بـه 
میـرود......  چیزیکـه درایـن تاریـخ بـرای ما ایرانی ها سرمشـق وتجربه باید باشـد 
فرامـوش نکـردن ایـن روحیۀ افغان اسـت که با نهایت اطمینان وقوت قلب باید 
متیقـن باشـیم کـه دولـت وملـت افغـان عمومـًا وافـراد افاغنه بدون اسـتثناهرچه 
کـردن  میگوینـد دروغ اسـت. بـه هیـچ قسـم وعهـد وسـوگند وتعهـد وقـران مهـر 
وبـا الخـره بـه هیـچ صـورت بـه آنهـا نمیتـوان اطمینـان نمـود از افاغنـه فقـط بایـد 

بترسـند."1
که این تاریخ نویسان یا برحسب عدم معرفت ویا تعصبات  این جاست 
کشور ماقبل از قرن )18(  خشک، حتی از موجودیت تاریخی، سیاسی وملی 
که در سال 1747میالدی  کشوری میدانند  را  وافغانستان  چشم می پوشند 
با قیام احمد شاه ابدالی در نقشه سیاسی جهان و بخصوص آسیای مرکزی 
عرض وجود میکند ویا تنگ نظرانه موجودیت افغانستان را مولود سیاست های 

روس وانگلیس در قرن )19( میدانند. 
کوتاه نظر بهیچوجه به واقعیت های تأریخی  چون قضاوت این مؤرخان 
استناد ندارد، نمیتوانیم نوشته های فتنه انگیز شان را جز تراوش مغرضانه از 
قلم طماعان واستعماریون شکست خورده چیز دیگری بحساب آورد. هیچ 
که از هستی وموجودیت تاریخی– جغرافیائی  نوع دلیل و اسنادی وجود ندارد 
گذشته بنام  وهمه خصوصیات وممیزات ملی وفرهنگی افغانستان ایکه در 
های آریانا وخراسان تاریخ درخشان دارد، بنا بر قضاوت اجانب انکار بعمل آید.  

کابـل – میـزان 1346-ص  1.  بحوالـه افغانسـتان در مسـیر تاریـخ – تالیـف ښـاغلی میـر غـالم محمـد غبـار – طبـع 
.477

مقدمۀ مؤلف   |     5



تغیر نام را در اکثر کشورهای که دارای تاریخ وسابقه زنده وحیاتی اند بوضاحت 
که بگذریم  که بعدًا در ذیل از انها تذکر  خواهیم داد. از اینها  مشاهده میکنیم 
یکعدۀ مهم مؤرخان، جغرافیه دانان ونویسندگان واقع بین وبیطرف بیگانه چون 
سترابو، اراتس تینس، بطلیموس، پلینس، اپولودورسی، موسیو خورلی وغیره 
در آثارشان از موجودیت وگذشته طبیعی و جغرافیای سیاسی، ملی وتاریخی 
افغانستان در بین کشورهای چین، هند وفارس قاطعانه پشتیبانی میکنند وآنرا 

به منصۀ ثبوت میرسانند. 
حتـی اگرازایـن اسـناد، مـدارک وشـواهد بـزرگ تاریخـی همـرا ه بـا نظریـات 
مؤرخـان بیطـرف وواقـع بیـن بگذریـم، پاسـخ سـواالت ذیـل بخـودی خـود مبیـن 
وبیانگر آشـکار موجودیت تاریخی، سیاسـی وملی این سـرزمین به شمار میاید.  
مثـاًل: سـیروس کبیـر مقتـدر تریـن امپراطـور هخامنشـی هـای پـارس مدت شـش 
سال با مردم کدام سرزمین جنگید ودر چه ناحیه کشته شد ؟ داریوش بزرگ را 
در کدام مملکت مشکالت متوالی خسته ودلگیر ساخت ودمی از آتش خشم 
مردمان آن دیار راحت نشد ؟ داریوش سوم در کجا، کدام منطقه وتوسط کدام 
مـردم بدیارنیسـتی فرسـتاده شـد؟ اسـکندر یونانـی معـروف بـه کبیر که توانسـت 
سلسـلۀ امپراطوری بزرگ هخامنشـی را بسـادگی از پا در آورد با چه کسـانی برای 
چهار سال بدون نتیجه جنگید؟ در کدام سرزمین تیری بازوی اورا شگافت؟ 
در کدام محل خود وسـپاهیانش از فرط گرسـنگی همانند حیوانات به خوردن 
علوفـه وگوشـت خزنـدگان اکتفـا وقناعـت ورزیدنـد؟  وبعد ها کـه بکلی کنترول 
اعصـاب را ازدسـت داده بـود،  در برابـر شـهامت، غـرور وجنگ آوری کدام ملتی 
خـود را خـوار وزبـون احسـاس میکـرد؟  چـرا در ازای شکسـت از دشـمن جنراالن 
کشـید؟  وسـرانجام وقتیکـه نتوانسـت روحیـۀ  از تیـغ  بـا تجربـه اش را  نظامـی 
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راهـی  مایـوس ودلشکسـته  را مختنـق سـازد،  قـوم  ایـن  وآزاد منشـی  رزمندگـی 
کجـا ومـدت بیـش از  کبیـراز  کوشـانی هـا وکنیشـکای  گردیـد. دودمـان  دیـارش 
سـه ونیـم قـرن در چـه محـدوده ای حکمـروا بودنـد ؟  مراکز این امپراطوری وسـیع 
در کجـا بـود ومبلغیـن کـدام کشـور پیـام بـودا را در سـرتا سـر آسـیا انتشـار دادنـد ؟ 
مجسـمه هـای بـزرگ )35( و )53( متـری بـودا وبـرج پشـاور کـه ارتفـاع آن بیـش از 

چهـار صـد فـت بـود،  بـا دسـتان توانـای چه کسـانی اعمـار گردید؟
کـه یکنیـم قـرن دوام داشـت بکـدام کشـور  امپراطـوری بـزرگ ومقتـدر یفتلـی 
ارتباط میگیرد؟ مرکز آنها در کجا بود ودولت نظامی شـانرا در مقابل پادشـاهان 

متجـاوز کـدام کشـورها اسـاس نهادند؟
فیروز ساسـانی همراه با دخترو پسـرش بدسـت کی اسیرشـد وباالخره در اثر 

نقـض عهـد توسـط کـدام ملـت و مـردم در میدان جنگ به قتل رسـید ؟
گوپتاهای هند توسط چه کسی و بوسیله کدام مردم منهزم شدند ؟ 

فاتحیـن عـرب که بسـهولت دولت مقتدر ساسـانی فـارس را از پـا در آوردند، 
دوصد سـال با کدام ملتی در کدام قسـمتی از آسـیا جنگیدند؟ وجلو فتوحات 

شـان برای همیشـه در کدام کشـور به بن بسـت گرائید؟
کـدام قـوم در برابـر  کجـا بـود ودر مقـام انتقـام جوئـی  ابومسـلم خراسـانی از 
کـرد؟ طاهـر فوشـنجی اسـتقالل کـدام کشـور را اعـالم  خلفـای عباسـی قـد علـم 
کـرد کـه بوسـیله عمـال خلفـای بغداد مسـموم شـد ؟ عمـر ولیث صفـاری به هوا 
خواهـی وتأمیـن نیـات ملـی کـدام  قـوم، ملـت و کشـوری در زنـدان جان سـپرد ؟
کـدام مـرز  سـامانیان چـرا بـه بلخـی مسـمی شـده انـد ؟ غزنویـان وغوریـان از 
کـدام سـرزمین  بودنـد وسـه ونیـم قـرن بـه عـالوۀ حکمروائـی در نیـم قـاره هنـد در 
سـلطنت کردنـد؟  مدنیـت اسـالم در شـبه قـارۀ هنـد توسـط چـه کسـانی انتشـار 
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گردیـد؟ وپخـش 
چنگیـز خـان کـه فتوحـات او جهانگیـر شـده بـود،  در کدام قسـمتی از آسـیا 
ازتوسـعۀ سـلطه جوئـی مایـوس گردیـد و بـا الخره نواسـه  ودامـاد او در کدام محل 
کشته شدند؟   و باالخره تیمور لنگ مدت هشت سال وحشیانه با چه کسانی 

پیـکار کـرده وتوسـط کدام مردم معیـوب گردید؟
 دریافـت پاسـخ ایـن همـه سـواالت خود به ثبـوت وبقای این ملت وکشـوردر 
پهنای تاریخ بسنده وکافی است. در این کشور بود که ضربا ت سنگین بدولت 
هـای مغلـی هنـد تحمیـل شـد.  طوریکـه همایـون مغـل توسـط شیرشـاه سـوری 
متـواری ومغلـوب گشـت، جالالدیـن اکبـر وشـاه جهـان بزرگتریـن امپراطورهـای 
مغـل دربرابـر مبـارزات خونیـن وپیگیـر نهضـت روشـانی درمانـده شـدند واورنگ 

زیـب در جنـگ "تـه تـره" در برابـر خوشـحال ختک چهل هزارعسـکر کشـته داد.
قیام ملی سـوری ها، روشـانی ها ، نهضت معروف به ختک در پشتونسـتان 
امـروز و نهضـت ملـی هوتکـی هـا و ابدالـی هـای قندهـار وهـرات درافغانسـتان 
همـه وهمـه مبیـن احساسـات ملیت خواهی این مردم به حسـاب میایـد. در اثر 
همین جنبش ها ومبارزات ملی بود که ازیکسـو احمد شـاه بابا موفق شـد بعداز 
اسـاس گذاری سـلطنت در افغانسـتان،  سـرحدات طبیعی کشـورش را تعمیم 
کمیت ملی  نمایـد واز جانبـی احساسـات آزادی خواهـی افغانهـا را در تأمین حا

ومبارزه در برابر اسـتعمار تحکیم بخشـد. 
در قرن هژد ه که انگلیس ها سلطۀ کامل را بر شبه قاره هند پخش نمودند،   
در صـد د آن شـدند تـا راهـای رسـیدن بـه کشـور افسـانوی ومملـو از ثـروت هنـد را 
کانال سویز )1869-1859(  تمام نقاط  بسته نمایند. باین ملحوظ بعد از حفر 
اسـتراتیژیک را از طریـق بحرچـون جبـل الطـارق، مالتـا،  قبـرس، مصـر و عـدن را 
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کـه برتانیـا را بـا هنـد نقطـه ارتبـاط بودند شـدیدًا زیر مراقبـت درآوردنـد. در پهلوی 
آن متوجـه راه هـای خشـکه گردیـده زیرا آنها میدانسـتند که از طریق افغانسـتان 
بسـادگی میتـوان بـه هنـد دسـت یافـت.  انگلیسـها ملتفـت این حقیقـت بودند 
کـه در گذشـته سـیروس کبیـر، اسـکندرمقدونی، غزنـوی هـا، غـوری هـا،  مغلها، 
نادرشـاه خراسـانی و احمد شـاه ابدالی همه ازاین مسـیرومعبربرهند تاخته اند. 
بدیـن اسـاس در صـدد تأسـیس پایگاهـای نظامـی وتمرکز قوا درمنطقـه برآمدند.  
انگلیسـها درمرحلـه اول بـه تقویـه حکومـت سـیکها پرداخته و حکمرانان شـانرا 
بـه حملـه بـر افغانسـتان تشـویق کردنـد تـا بدینوسـیله بتواننـد راه هـای خشـکه را 
پـالن اسـتعماری شـان  بـروی  انگلیسـها  نماینـد.  افغانسـتان مسـدود  ازطریـق 
حـکام سـیک هـا را کـه خود تحریک کرده بودند برای همیشـه از نقشـه سیاسـی 
در تحـت  را  وبـوالن  افغانسـتان چـون خیبـر  از  ومناطقـی  نابـود سـاختند  دنیـا 
وقـت  آن  وحکومـت  شـده  ایـران  متوجـه  سـیکها  نابـودی  بـا  گرفتنـد.  کنتـرول 
کشـورموصوف را آلـۀ دسـت قـرارداده تشـویق بـه پخـش نفـاق وخانـه جنگـی در 
بیـن ملـت افغانسـتان نمودنـد که باالثر آن بعوض یک نظام شـاهی مسـتحکم، 
گردیـد.  سیسـتم ملـوک الطوایفـی مستقروشـاه زمـان ابدالـی ازدوچشـم       نابینـا 
کـه امیردوسـت محمـد آلـۀ دسـت قرارنگرفـت، بـدون هیچگونـه دلیـل  بعدهـا 
منطقی متواری ودرعوض شـاه شـجاع را که توانسـتند سـند تجزیه افغانسـتان را 

بوسـیله او کمائـی کننـد بـه تخـت کابـل جلـوس دادند.
بدین ترتیب امیردوسـت محمد خان به هند تبعید شـد و مردم افغانسـتان 
کـه مرکزیـت اداری وسیاسـی واقتصـادی شـان متشـتت شـده بـود نـا گزیربودنـد 
خود سـر رشـته اداری وسیاسـی شـان را بدسـت گیرند که درغیر آن دراین لحظۀ 
که وطنیت وملیت افغان  ک محکوم به فنا بودند.   اینجاست  حیاتی وخطر نا
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تبارزمینمایـد  و مـردم افغانسـتان از تمـام طوایـف واقـوام بـا حفـظ وحـدت ملـی 
علیـه قویتریـن امپراطـوری ودولـت اسـتعماری بپـا برمیخیزنـد وبا بسـیج نمودن 
گـر چـه در  نیروهـای ملـی  غـول اسـتعمارې را بزانـو درآورده ومغلوبـش مینماینـد. ا
این میان  انگلیسـها کوشـیدند تا با صرف مبالغ درشـت زر وسـیم،  وعده های 
فریبنـده و تعییـن جوایزهنگفـت بـرای نابـودی رجال ملی اقـدام نمایند،  خوش 
بختانـه ایـن نیرنـگ هـا در روحیـۀ ملـت خواهـی و وطـن پرسـتی افغانهـا انـدک 

اثـری وارد نمیکنـد وخشـم توفنـدۀ ملت دشـمن را میگـدازد. 
وحـدت ملـی بـی نظیـر مـردم افغانسـتان دریـن دوره بـاوج رسـیده بـود زیـرا 
کـن( رفتـار  اگراسـتعمارانگلیس بـا اسـاس سیاسـت ) تفرقـه انـداز و حکومـت 
گروهـی  کشـتار  مینمـود و درمیـان مـردم دوری ونفـاق خلـق میکـرد ویـا خـود بـه 
میپرداخـت،  بـدون تردیـد در برابـر این بربریت اسـتعمار افغانها آرام ننشسـته وبا 
گـر چـه از نظر تجهیـزات ضعیف انـد اما در یک صـف واحد  فهـم ایـن کـه خـود ا
و متحـد بـا روحیـۀ قـوی از آزادی و نوامیـس ملی خویش دفاع نمـوده و مثال زندۀ 

ایـرا در تاریـخ درخشـان کشـوراز خـود بیـادگار ماندنـد. 
بـا آنکـه انگلیـس هـا بـه انهـزام  متواتـر روبـرو شـدند اما دسـت از افغانسـتان بر 
نداشـتند زیـرا ایـن کشـور بـرای حفظ منافع اسـتعماری شـان بـه مرحلۀ کلیدی 
کارو مشـکلی را حـل نماینـد. تهاجـم ثانـی  کـه بـدون آن قـادر نبودنـد هیـچ  بـود 
امیرشـیرعلی  همینکـه  چـه  قبلـی  هـای  برگفتـه  دیگریسـت  دلیـل  انگلیسـها 
انگلیـس  نامناسـب  و  طرفـه  یـک  خواهشـات  مقابـل  در  افغانسـتان  پادشـاه 
بـر قـرارو پیمـان دوسـتی عقـد  بـا روسـیه روابـط حسـنه  التفاتـی نکـرد وازسـوئی 
گوارآمد وآنـرا علیه منافع  نمـود، اسـتعمارانگلیس را ایـن لقمـه غیـر قابل هضـم نا
سیاسی اش توجیه نمود تا بدینصورت زمینه ازبین بردن امیر شیرعلی را فراهم 
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کـرده باشـد. پادشـاه افغانسـتان احتمـااًل مسـموم میشـود وامیرمحمـد یعقـوب 
کـه قـوای عقالنـی را ازدسـت داده امیـر افغانسـتان انتخاب میگردد. اینجاسـت 
کـه انگلیـس نیـات اسـتعماری وخرابکارانـه ایـرا کـه تجزیـه افغانسـتان وتخلیـق 
روحیـۀ نفـاق اعـم ازمذهبـی، زبانـی، نـژادی، قبیلـوی، سـمتی وغیـره اسـت بـراه 
می اندازد ودردست اول قسمتی از پیکر افغانستان کبیر را با تیغ استعماربریده 
کـه درآشـیانه عقـاب راه یافتـن  وکشوردراسـارت مؤقـت قـرارداده میشـود. از آنجـا 
بس دشواری ها وتلخی ها همرا ه دارد،  استعمار با همه قدرت عصری ومجهز 
قادربـه  بقـا ودوام سـلطه نگردیـده ودر برابـر خشـم آتشـین وطوفانـزای مردمـان این 
کشـور  قهـرًا منهـزم و سـرافگنده میشـود.  مـردم افغانسـتان بـا ایـن پیـکار بـرای 
بـار دوم مرکـز قـدرت دولـت وحکومـت را حفـظ وبـرای نگهـداری و پاسـداری از 
وطـن همـه اختالفـات را فرامـوش وبـدون جـاه طلبـی، خـود خواهـی و درعـدم 
یـک رهبـری انسـجام یافتـه،  دوش بـدوش هـم بـا دشـمن جنگیدنـد و پیروزمنـد 

سرازسـنگر تاریـخ برافراشـتند.
 ایـن پیروزمنـدی مـردم افغانسـتان را کـه در سـینه تاریـخ عمیقًا حک شـده،  
انگیزۀ جز وحدت ملی  منشأ ومبداې دیگری نبوده چه با کمک همین نیروی 
شکسـت نـا پذیـر، مغـرور تریـن اردوی منظـم بریتانیـای کبیـر کشـته ویـا متـواری 
گردیـده،  مجـرب تریـن جنـراالن نظامـی آن حصـاری وبـه آتـش کشـیده شـدند و 
نماینـده گان متکبـرو خودپرسـت انگلیـس خود به خودکشـی اقـدام مینمایند. 
کیوناری نمایندۀ سیاسـی انگلیس با پرچم کشـورش سـوزانیده شد، حامیانش 
بـا تیـغ پـی شـدند و حواریـون وجاسوسـانش یـا بـه تبعیـد سـوق گردیدنـد ویاهـم  
گـر قضـاوت سـالم بعمـل آید یک نکتۀ مهـم قابل توجه اسـت وآن  نابـود شـدند. ا
کشـور را از نقشـه  اینکـه نیـرو هـای امپراطـوری ایکـه عـزم تسـخیر ونابـودی یـک 
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گـی بـا قشـون شکسـت  سیاسـی جهـان بـدل مـی پرورانـد، چطـور بـا سـر افکنـد 
خورده و آبروی برباد رفته به عقب بر میگردد و چرا چنین واقع شـد؟ درحالیکه 
قشـون بریتانیـا را بـا اردوی افغانسـتان بـه هیـچ صورتـی نمیتـوان مقایسـه کـرد ویا 
مشـابه دانسـت چـه یکطـرف بـا انواع اسـلحه ومهمات مـدرن نظامی مجهـزو در 
حالت تهاجم وجانب دیگر با سـنگ وچوب وبیل وتبر وکارد وشمشـیردرموقف 
تدافعی برای حفظ ناموس وطن واز کف ندادن آزادی نبرد میکردند.   درعاقبت 
امـر،  ایـن ملـت بـا شـهامت و رزمنـده با حفظ وحـدت ملی در صف آرائی شـان 
کوتاهـی نکردنـد وسـخت تریـن درس تاریـخ را کـه تـا کنـون شـرنگ و تلخـی آن از 

کام اسـتعمار زدوده نشـده قهـرًا بـه دشـمن تفهیم و تحمیـل نمودند.
باالخـره در سـال    1919  میـالدی  پادشـاهی از افغانسـتان اعـالم اسـتقالل 
میکنـد و مـردم را بیـاری مـی طلبـد. ایـن پادشـاه مترقـی و مبـارز اعلیحضـرت 
امـان اهلل یکـی از سـر بـرآوردگان راه آزادی اسـت. او بـا روحیه قوی افغانیت ووطن 
پرسـتی ازملـت مـی طلبـد کـه در تأمین اسـتقالل بشـتابند. مردم افغانسـتان که 
در آرزوی چنیـن روزی اسـتند، مردانـه وار بـه ایـن نـدا لبیـک میگوینـد وسـینه 
های شـان را دربرابر تانک، توپ، ماشـیندار واسـلحه مدرن خصم قرار میدهند 
واز غرش طیارات بمب افگن نمی هراسـند. امپراطوری انگلیس با همه قوتش 
بزانـو درآمـده، بخواسـتهای ایـن ملـت متحـد وشـجیع بناچارتسـلیم میشـود وبـر 
کامـل  اسـاس معاهـده صلـح راولپنـدی بـه تاریـخ 8 اگسـت 1919-  اسـتقالل 

کشـور مـا را برسـمیت می شناسـد. 
کشـورازعصرویدی واوسـتایی تـا عصـر حاضـر تعمـق  گـر در پهنـای تاریـخ  ا
کشـور بـا ال  نمائیـم، علـت دیگـری بـرای حفـظ اسـتقالل وتمامیـت ارضـی ایـن 
تـراز روحیـه ملـت خواهـی وحفـظ وحـدت ملـی نتـوان یافـت. چـه ایـن ملـت در 

12   |     نا سیونالیزم افغان در پهنای تاریخ



برابر مقتدر ترین امپراطوری ها بشـمول هخامنشـی، یونانی،  ساسـانی، هندی، 
مغلـی، صفـوی و انگلیـس روحیـه تسـلیم طلبی نداشـته اسـت وهـر گاه موانعی 
در برابر عنعنات ملی، فرهنگی وتاریخی شـان ایجاد شـده با ایمان راسـخ، عزم 
قـوی  ومجاهـدات مشـترک تـوأم بـا فـداکاری ازحـق مسـلم وغیـر قابل انکار شـان 

کمیـت ملـی کشـور کوشـیده اند.  درتعییـن سرنوشـت وحفـظ حا
عامـل دیگـر ایکـه در پهلـوی روحیـه ملـت خواهـی وحفـظ وحـدت ملـی در 
مجاهـدات و مبـارزات افغانهـا نقـش عمـده داشـته دیـن ومذهـب اسـت. ایـن 
اصـل ارجمنـد نیـز در نـزد ملـت افغـان بـا اهمیـت بـوده  وپیوسـته درطـول تاریخ، 
افغانهـا پیروهردینـی کـه بـوده اند ازآن با عقیدت و ایمان قوی دفـاع کرده اند. اما 
ایـن نکتـه نبایـد مبهـم بمانـد کـه ایـن عامـل بـه تنهائـی هیچگاه مسـبب تعیین 
سرنوشت ملی وسیاسی افغانستان نبوده است. گذشته ازآن مبارزات وجنبش 
هـای آزادی خواهـی ایـن ملـت قطـع نظـر ازهـم کیشـی در برابرکلیۀ قـوای متجاوز 
گز عرض اندام نکرده که دربرابر تجاوز یک  یکرنگ ویکسـان بوده واین تمایز هر 
قـوت هـم کیـش آرام بمانـد ویـا حـد اقل درجه عکـس العمل آن ضعیف باشـد. 
نمونه این مثالها را درمقاومت علیه متجاوزین خارجی مسلمان وغیرمسلمان 
ازقبیـل فـارس هـا، یونانـی هـا، اعـراب، هنـدی هـا، مغلهـا، سـیک هـا، انگلیـس 
هـا وغیـره همگونـه ومشـابه مـی یابیـم.  طوریکـه تاریخ کشـور گـواه اسـت رعایت 
هم کیشـی درتجاوزاجنبی  هیچگاه ملحوظ نظر نبوده به همین نهج مبارزات 
ملـی افغانهـا هیچـگاه روی دسـاتیر مذهبـی ودینـی علیه یک قـوم ویا یک ملت 
ک، دفاع از آزادی  ودفاع از نوامیس ملی.  آغاز نشده ؛  مگر در جهت دفاع از خا
تاریـخ  وتـا جائیکـه ازسـیاق  کشـور مـا نقشـی نداشـته  نیـزدر  نـژادی  پرابلـم 
اسـتنباط میشـود اقـوام افغانسـتان ماننـد یـک ملـت واحـد قرنهـا قبـل از بمیـان 
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آمـدن نـام رسـمی افغانسـتان چـون بـرادر بـا هـم زیسـته  و در مسـایل ومنافع ملی 
اشـتراک نظـر وعمـل را حایـز بوده اند. این ملـت زمانی در تحت نام آریانای کبیر 
ومدتـی بـا نـام خراسـان بگونه یک ملـت واحـد دارای روحیه وحدت ملی وملت 
کننـد و دریـک محـدوده  کـه یـک جـا زیسـت  خواهـی زیسـته انـد. بدیـن آرزو 
جغرافیائـی بمیرنـد. اینکه برخـی ازاجزای این ملت را عده تنگ نظر ومتعصب 
قضـاوت  یـک  کامـاًل  میداننـد  اجنبـی  وفاتحـان  کشورگشـایان  قشـون  بقایـای 
انحرافی بوده که دراین موضوع در فصل های بعدی  این نوشته بحث خواهیم 

کرد. 
بـه  و دری  پشـتو  یعنـی  افغانسـتان  زبانهـای رسـمی  نظـری درتاریخچـۀ  بـا 
مالحظه میرسـد که مهد هردوزبان سـرزمین افغانسـتان است وهر دوزبان آریائی  
واز نظر شـباهت خیلی باهم نزدیک اند. کلمات متعدد مشـترک این دو لسـان 
کـه دو فرزنـد یـک مـادر انـد. ایـن دو زبـان لسـان هـای رسـمی، اصلـی  میرسـاند 
وملـی مـردم مـا اسـت ودراثـر پیونـد هـای مسـایل ملـی، محیطـی، اجتماعـی 
گذاشـته انـد.  کـرده و بـر یکدیگـر تأثیـر  واقتصـادی باهـم وجـوه مشـترک حاصـل 
طوریکـه پوهانـد حبیبـی مـؤرخ افغانسـتان در مـورد چنیـن ابـراز نظـر میکنـد : "در 
هنـگام نخسـتین فتوحـات اسـالمی پشـتو و دری هـردو در افغانسـتان زبانهـای 
مکالمـه وادب بـوده و درجوارهمدیگـر ماننـد دو خواهـر زندگـی داشـته انـد."  در 
طول تاریخ  با وجود تالشـهای فراوان کشـور های اسـتعماری وممالک همجوار،  
زبان و اختالفات لسانی  نیز نتوانسته است برای نفاق وجدائی اقوام این ملت 

نقشـی داشـته باشد.  
یقیـن  بـه  کـه  افغـان  متعصـب  ازافـراد  عـدۀ  کـه  جاسـت  درایـن  تعجـب 
ازفرهنـگ وتاریـخ ملـی بـی خبرانـد، یـک قسـمت از افتخـارات ملـی شـانرا بـه 
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کامـاًل غلـط  بیگانـگان هبـه میکننـد درحالیکـه همچنیـن حـدس وقضـاوت 
بـوده وایـن اشـخاص دراشـتباه مطلـق میباشـند.   آنهـا تصـور مینماینـد کـه یک 
ملت باید به یک لسان صحبت کند، در حالیکه از این واقعیت غافل استند 
کـه زبـان هماننـد دیـن ونـژاد تنهـا جـز از جملـه عناصـر متشـکله ملـت بـه شـمار 
کـه محـض بـرای پیشـبرد مـرام هـای ضـد  میـرود. بحـق ایـن دسـته ازاشـخاص 
ملـی، شـخصی، جـاه طلبـی، شـهرت خواهـی ودامـن زدن اختالفـات قبیلـوی، 
مذهبی، سمتی، طبقاتی وحرفوی جهت وارد آوردن رخنه ودرزی در استحکام 
واسـتقرارروحیۀ وحدت ملی وملت خواهی سـعی دارند، دشـمنان واقعی تمام 
کشـور بحسـاب آمـده میتواننـد.   هـدف تألیـف ایـن  اجـزای ایـن ملـت وایـن 
کتاب نیز بمیان کشـیدن واقعیت ها، تحکیم وثبات اراده ها وطرد چهره های 
بظاهـر دوسـتانه ودر باطـن خصمانـه اسـت تـا ایـن عناصـر را جایی در میـان این 
کـه  قـوم وایـن ملـت نباشـد.  زیـرا درک ایـن واقعیـت هـارا تربیـه ملـی الزم اسـت  
گذشـته متوجـه ایـن نقیصـه نشـده  ودر پروگـرام هـای  متأسـفانه معـارف مـا در 
درسـی مکاتـب در طریـق تعمیـم ایـن اصـل مهم که هسـتی ونیسـتی یک کشـور 
را در بر میگیرد اهمیتی داده نشـده اسـت، درحالیکه درهمه کشـورهای جهان 
بـا ایـن اصـل مسـلم  بیـش از هـر چیـزی اهمیـت قایـل انـد. اکثرجوانـان مـا راجـع 
کمتـر میداننـد وایـن  بـه خصوصیـات ملـی، فرهنگـی و تاریخـی  مـردم خویـش 
امردرمقایسـه با دیگران به سـهولت درک وحس میشـود.  اگر جوانان ونسـل های 
آینـده بـا تیـوری ملـت پرسـتی، وطـن خواهـی و تربیه ملـی مجهز شـوند،  اجانب 
دیگـر نمیتواننـد در بیـن مـردم مـا نفـوذ کننـد.  در گوشـه و کنار جهـان مثال های 
کـه اجانـب و اسـتعماریون ازطریـق حربـۀ اقتصـادی وفرهنگـی  وافردیـده شـده 
گـر نتوانسـته انـد  کـرده وا کتـرو قویتـر ازحربـۀ نظامـی وارد  لطمـۀ بـه مراتـب خطرنا
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کشـوری را ازطریـق زور آزمائـی درانقیـاد درآورنـد، بـه حیلـۀ دیگـری توسـل ورزیـده 
کـه آنـرا جنـگ بـه هدف اسـتیالی سیاسـی، اقتصادی وفرهنگـی نام نهـاده اند.  
بدین مناسـبت آمادگی قبلی در برابر این حربه ضروری مینماید وخوشـبختانه 
ملـت افغـان طوریکـه در گذشـته عـدم تسـلیم طلبـی شـانرا بـه اجانـب بـه ثبات 

وکمـال رسـانیده بـود  بعـد از ایـن نیـز چنیـن خواهـد بـود. 
کـه ایـن روحیـه را نسـل بعـد نسـل بـه میـراث گذاشـته انـد، ننـگ  کان مـا  نیـا
اسـت کـه مـا در حفـظ ایـن امانـت  تاریخـی  کوتاهـی وخیانت نمائیم.  زیـرا این 
کنـد،  امـا سـخت اسـت  ملـت همـه نـا رسـائی هـای مـادی را میتوانـد جبیـره 
کـه در طـول تاریـخ  کـه بـه جبـران خسـارات معنـوی پرداخـت.   ایـن ملـت زنـده 
متالطـم خـود وحـدت و هـم بسـتگی اش را حفظ نموده  اسـت،  هرگز نگذاشـته 
اسـت کـه احسـاس ملـت خواهـی  در دل شـان بمیـرد.  در جهـان امـروز وحـدت 
کشـور ویـک مملکـت  وهمبسـتگی ممـد قـدرت وقـدرت مسـبب بقـای یـک 
اسـت.   سیاسـتمداران، بـزرگان، روشـنفکران ومتفکـران ملـل جهـان راعقیـده 
برایـن اسـت کـه تـا کشـوری بپـای خـود نـه ایسـتد قـادر بـه حرکـت نخواهـد شـد. 
این تحرک ودینامیزم مستلزم قدرت و نیرو است که رسیدن به  آن  همبستگی 
دارد.   را الزم  وروشـن  العیـن درسـت  ویـک نصـب  افغانهـا  بیـن  در  مسـتحکم 
کردنـد و زحمـت را  جهانیـان درطریـق عمـران واقتـدار وطـن شـان جـدو جهـد 
برراحـت ترجیـح دادنـد. درتنویراذهان هموطنان شـان توسـط تدویرکنفرانسـها، 
انتشار کتب وجراید وپخش نشریه ها کوشیدند تا موفق شدند همه را بدوریک 
محـور؛ محـور وطـن، محورملت خواهی و منافع ملی جمع نماینـد. دراین رابطه 
مارتین لوتر دانشـمند غربی را نظر چنین اسـت : "تمدن وسـعادت یک ملت نه 
مربوط به ازدیاد عواید واسـتحکام قالع آن اسـت ونه به قشـنگی ابنیه وعمارات 
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آن،  بلکـه درشـمار مـردم تربیـه شـده، فاضـل وبـا اخـالق آن ملـت اسـت کـه قـوه 
وقـدرت حقیقـی وعظمـت واقعـی آنـرا تشـکیل میدهد."

بـه تائیـد نظـر فـوق علمـا وروشـنفکران وطن پرسـت دیگـر را نیز تشـابه عقیده 
موجـود اسـت منتهـا بـا عبارات گونه گون وتعابیر وتفاسـیر لفظی مختلـف.  این 
دسته وجود جوانان با تربیت را که آراسته بزیورعلم ومعرفت باشند در پیشرفت 
کـرده  کشـورها مفیـد خوانـده ونقـش آنهـا را خیلـی بـا اهمیـت ارزیابـی  وعمـران 
است.   چنانچه جورج دانتون یکی از رهبران انقالب کبیر فرانسه معتقد است:  
" بعـد از نـان، تربیـت نخسـتین احتیـاج ملـت اسـت."  همچنان  گوسـتاولوبون 
دانشمند بزرگ فرانسوی درباره وحدت افکار و اهمیت آن دراتحاد واتفاق افراد 
یـک ملـت چنیـن  مینویسـد: "سرنوشـت هرملـت بسـته بـه روح ملـی آن اسـت.  
قرنهـا الزم اسـت تـا ایـن روح بوجـود آیـد وگاهی فقط چند سـال کافیسـت که آنرا 
ازمیـان بـردارد.  بـرای ترقـی وپیشـرفت یـک ملـت کیفیـت روحـی افـراد آن خیلی 
مهـم تـراز کمیـت وتعـداد آنهاسـت.  روح یـک ملـت میتوانـد -خیلـی بهترازقاید 
آن - رژیـم سیاسـی ایـرا کـه بـرای آن ملـت قابـل قبـول اسـت - تعییـن کنـد.  تنها 
کافـی نیسـت،  بیـش ازهمـه  نیـروی اسـلحه بـرای تنظیـم عظمـت یـک ملـت 
که ازاتحاد احساسات عمومی،  عظمت ملی مدیون وحدت اجتماعی است 
منافع عمومی وعقاید عمومی بدست میاید.  تا وقتیکه این عناصربراثر وراثت 
کامـل ومسـتحکم نشـده اسـت، حیـات ملـی نیـز  )ازیـک نسـل بـه نسـل دیگـر(  
ناپایـدار ودسـتخوش حـوادث واتفاقـات مختلـف اسـت.  یک ملـت وقتی قوی 
شـده میتوانـد کـه در نـزد تمـام افـراد شـامل آن ملـت،  وحدت افـکار وآمال حکم 

فرما باشـد." 
مکتـب  محـض  کـه  اسـت  علمـا  اغلـب  اعتقـاد  بیانگـر  فـوق  تذکـرات 
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ومطبوعات، معارف نیست بلکه کلیه عوامل، عناصر و اصول ایکه افراد ملت 
را بشـکل درسـت تلقیـن وتعلیـم میدهـد معـارف میباشـد. ایـن اصـول عبارتنـد 
انجمـن هـای علمـی  نشـرات  مـدارس، مطبوعـات،  پروگـرام  ازقوانیـن ملکـی، 
وادبـی، کنفرانسـها، خطابـه هـا، نطق ووعظ همه بـه یکبارگی معارف یک ملت 
را تشـکیل میدهـد. معـارف روح ملـت اسـت امـا روح معـارف جـز مفکـوره ملـت 
نمیتوانـد باشـد. بایـد اضافـه کـرد کـه اسـتحکام یـک ملـت میسرنیسـت مگـردر 
پرتـو احتـرام بـه جمیع جزئیات متعلقۀ آن که خصایل ملی، آداب ملی، شـئون 
ملـی ،ادبیـات ملـی، مفاخرملـی، رجـال ملی، صنایع ملـی، شـهدای راه ملت و 
در نهایـت همـه ملزومـات قریـب و بعیـد را کـه به یک ملت روابط مسـتقیم وغیر 
مستقیم داشته دربرمیگیرد. خالی ازتردید نیست که آرا وافکارفوق دربارۀ ملت، 
کـه مـا نخواهیـم  کنـد ومدعـی شـوند  درنظربعضـی اشـخاص بگونـه دیگرجلـوه 
کنان دنیـا را پیـرو یـک اصالـت فکـری بنمائیـم.  در پاسـخ بـه  توانسـت همـه سـا
ایـن سـوال گفتـه میشـود کـه مـرام ازمفکوره ملت واحساسـات ملـی ایجاد ملتی 
کـه مشـروع بـوده وبراخـالق بیـن المللـی وبشردوسـتی اسـتوار باشـد. بـه  اسـت 
تعبیـر دگرغایـه ازملـت خواهی وقوه آن اینسـت که بوسـیله آن کشـوررا ازحمالت 
اجانب وسـیطرۀ غیر مصؤن بداریم نه آنکه به زعم برخی کشـورهای اسـتعماری 
خـودرا بـا التـر وافضـل تراز دیگـران بدانیم وبا خودنگری مکلفیت تسـخیر جهان 
را عهـده دار شـویم. ایـن عبـارات رابـا مثـال توضیـح میـدارم : اگرملـت خواهی را 
بـه مثابـه یـک نردبـان فرض نمائیم چنین پنداری درآن گنجایـش دارد که تالش 
شـود بـه پایـه هـای رفیعـه نردبان سـیر ارتقائی نمائیـم اما به هیچصـورت این طی 

طریـق بـه اضـرار دیگـران نباشـد، مگـر دررا ه بشـر دوسـتی ونوع پـروری.
مقتدرمیکوشـند  کشـورهای  چـرا  کـه  میشـود  خلـق  سـوال  جـا  درایـن 
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گـر  احساسـات ملـی ومفکـوره ملـت خواهـی را از افـکار ملـل کوچـک بزدآینـد؟ ا
در پرتـو عقـل و منطـق وجهـا ن بینـی علمـی بـه ایـن سـوال  پاسـخ  داده شـود وبـا 
گـردد،  بسـهولت درک میشـود  اسـتناد وقایـع وعلـل تأریخـی قضـاوت وارزیابـی 
کـه ایـن سیاسـت وپـالن دراصـل زادۀ مفکـوره آنهـا بـوده ودرتحکیـم آن منافـع 
شـان نهفتـه اسـت.  بـه عبـارت دیگـر ایـن سیاسـت بـه منزلـه دانـه هـای اسـت 
کـه بالوسـیله صیـادان ماهـر وکهنـه کاردر قیـد دامهـای غیـر مرعـی کـه جـز چشـم 
بصیـر وضمیـر بیداردرتشـخیص آن قـادر نیسـت، گسـترده میشـود؛ تـا ازآن بهـره 
گـردر این  گیرنـد ودرطریـق عمـران کشـور خـود اسـتفاده نماینـد.  بیمورد نیسـت ا
رابطـه از یـک  مقولـۀ صـواب فرانسـوی هـا تذکـرداده شـود: "هنگامیکـه ملل عالم 
داد میزننـد کـه بخاطـر حفـظ حقـوق عمومـی میجنگنـد،  در حقیقـت آنها تنها 
بـه نگهـداری اصـول و منافـع مخصوصـه خـود نظـر دارنـد وبـس." ازیـن رو سـزاوار 
اسـت که درراه حفظ وطن وتحکیم وحدت ملی سـعی بعمل آید و جهت نیل 
بـه آرزوهـای مقـدس عمـران، پیشـرفت، ترقـی وتعالـی کشـور تعصبـات فرسـوده 
و اختالفـات بیهـوده را فرامـوش نمـوده و جمیـع افغانهـا از هـر قـوم و طایفـه ماننـد 
خواهـر و برادردسـت بدسـت هـم داده وبـا اتحاد واتفـاق کامل برای آرامـی مردم و 

گام بردارنـد.  آبـادی وطـن 
آوری مطالـب  وگـرد  کتـاب  کـه درنوشـتن  یـم  نمـا  آوری  یـاد  بایـد  درانجـام 
وموضوعـات آن حتـی المقـدور سـعی بعمـل آمـد تـا بیطرفـی مثبـت حفـظ شـود 
گردد.  همچنان الزم میدانم  ودراستفاده ازمنابع خارجی امانت داری مراعات 
ازښـاغلی سـید احمد برخـوردار یکتـن از جوانـان با احسـاس ووطنپرسـت که در 
تهیـه وترتیـب مطالـب ایـن کتـاب بـا دلگرمـی فراوان سـهم قابل مالحظه داشـته 

انـد تشـکر نمایم. 
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فصل اول

ملت 

تعریف
ــک  ــر ی ــات ه ــر نظری ــرده تذک ک ــه  ــف ارائ ــف مختل ــت تعری ــدد ازمل ــای متع علم
ســخن را بــدرازا میکشــاند.  جهــت معلومــات خــود در ایــن مبحــث صــرف 
کــه  برخــی نظریــات معتبــر را مطالعــه  و از باقــی صــرف نظــر مینمائیــم. علمــای 
افــکار شــان تحــت تأثیــر تعصب نژادی شــکل گرفته ملــت را مجموعــۀ از افرادی 
کــه دارای زبــان ونــژاد واحــد بــوده باشــند. ایــن عقیــده بخصــوص  مــی دانســتند 
درقــرن )19( و اوایــل قــرن )20( طرفــداران بیشــتر داشــت کــه سلســلۀ از مناقشــات 
ــو"  گوبلین ــت  ــام "کون ــا بن ــن ازعلم ــه یکت ــرد. چنانچ ک ــاد  ــررا ایج ــات نظ واختالف
 )Racism( کــه بــر تعصــب نــژادی دریکــی از آثــار خویــش افــکار وعقایــدی را 
أتــکا داشــت اهمیــت میــداد وخــون وعــرق را در ایجــاد ملــت مهــم میدانســت. 
مومســن جرمنــی ) Theodor Mommsen(   در نظریــات خــود هماننــد عالــم 
ــد هــردو  گالیکــی آرأ وعقای ــژاد را اهمیــت داده امــا فیوســکل دی  ــان ون مذکــور زب
عالــم را نــا مکمــل دانســته، سرنوشــت واحــد واشــتراک منافــع را اســاس تشــکل 
کــه عقایــد شــان روی  ملــت بحســاب میــآ ورد.   بهمیــن منــوال علمــا ی دیگــری 
تعصبــات مذهبــی اســتواربود، مذهــب واحــد را از جملــۀ اساســی تریــن عنصــر 
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متشــکله دانســته وگــروه دیگــر ملــت را چنیــن تعریــف دادنــد : ملــت عبــارت 
وبیــن ســرحدات  واحــد جغرافیائــی  یــک ســاحه  در  کــه  اســت  ازجمعیتــی 
مخصــوص بســر بــرده، قوانیــن مشــترک داشــته،  توســط حکمــران واحــد اداره 

شــده  و دارای منافــع وکلتــور مشــترک باشــند. 

مبدأ ومنشأ ملت
کــه ملــت چگونــه و بــه چــه  در رابطــه بــه مبــدأ ومنشــأ ملــت میخواهیــم بدانیــم 
کــرد وتشــکل پذیرفــت؟ بــرای ایضــاح وبیــان ایــن مطلــب  ترتیــب عــرض انــدام 
گــر چــه برخــی  ازعلــم جامعــه شناســی ) Sociology ( وتاریــخ اســتفاده میکنیــم. ا
کافی نمیدانند، اما   از علما، سوسیولوژی را نیز در بیان و شناخت این موضوع 
در ابتــدا تــا حــدودی از ایــن علــم اســتمداد مــی طلبیــم.  طوریکــه علــم االجتمــاع 
یــا جامعــه شناســی دربحــث تصنیــف جمعیــت هــا ایضــاح میــدارد،  جمعیت 
هــای کوچــک بــا گذشــت زمــان بــزرگ شــده تابــه عشــایر وقبایــل مبــدل شــده وبــه 
همیــن نحوبــه شــهر )City ( ودولتهــای شــهری وبعــدًا بــه امپراطــوری هــای بــزرگ 
کــه  کــرده اســت. موجــودات روی زمیــن  واخیراالمــر شــکل ملــت را بخــود کســب 
مــراد ازانسانهاســت در ابتــدا روی درختــان وبیــن مغــاره هــا.... زندگــی میکردند. 
بعــد هــا بــه قســم بــدوی وکوچــی حیــات بســربرده و درپی چــراگاه هــا وزمین های 
مســاعد جهــت تأمیــن معیشــت ســرگردان بودنــد. هنگامیکــه بــه شــیوۀ زراعــت 
ــه هــا پرداختــه واز حیــات چــادر نشــینی  ــه تشــکیل قری کردنــد، ب آشــنائی پیــدا 

بــرون شــده، بصــورت دایمــی متوطــن گردیدنــد. 
از اینکه چه واقعات وحوادثی اعم از اقتصادی، سیاسـی، نظامی ونظایرآن 
سـبب اجتمـاع انسـانهای اولیـه گردیـد ویا باعث تجمع عشـایر وقبایل کوچک 
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شـد میگذریـم ومحـض بحـث خـود را بطورمؤجـز ادامه میدهیم.  بعـد از آنکه قرأ 
وقصبـات بـا مرورزمـان بـزرگ ووسـیع شـدند،  بلـده هـا وشـهرها را تشـکیل دادنـد 
تـا اینکـه امپراطـوری هـای مقتـدر وبـزرگ از آن هـا بمیـان آمدنـد،  طوریکـه اوراق 
تاریـخ شـاهد مدعـای ماسـت. زمانیکـه ایـن امپراطوری هـای بـزرگ روی عوامل 
کتـاب اسـت، از  کـه تفصیـل آن خـارج از بحـث ایـن  گـون،  گونـه  ورویـداد هـای 
هـم پارچـه پارچـه شـدند، از بقایـای آن ملـت های کوچک ملـوک الطوایفی تبارز 
نمودنـد و چـون آنهـا هـم تحـول کردنـد بعد از گذشـت زمان بشـکل ملـل امروزی 
در آمدند. بناًء بصورت مختصر گفته میتوانم که : "ملت عبارت  از کامل ترین 
تشـکل جمعیـت هـا" بـوده وعصـر امروز،  عصر تشـکل ملـت ها خوانده میشـود. 
کـه :  ارنسـت رنـان )Ernest Renan (    فیلسـوف بـزرگ فرانسـوی عقیـده داشـت 
که به یک  که در اثر یک سلسله وقایعی  ملت  امروز یک نتیجۀ تاریخی ایست 

سـمت واحـد تقاطع نمـوده انـد بوجود آمده اسـت. 

عناصر متشکله یا ارکان اساسی ملت
طوریکه در مباحث قبلی ذکرشد بعضی ها دین ومذهب و دسته ای نژاد وزبان 
را وجماعتی حکمران واحد، حدود جغرافیایی و ثغور معین ومحدود و گروهی 

نصب العین واحد واشتراک منافع را عناصرتشکیل دهنده ملت خوانده اند.
در ذیـل ایـن مبحـث هـر یـک از عناصرمتشـکله را بـا الترتیـب مـورد ارزیابـی 

قـرار میدهیـم تـا سـالمت نظریـات بـه خواننـده گا ن روشـن گـردد. 

د ین
ــوه ای  ــچ ق ــد وهی ــمارمی آم ــه ش ــدرت ب ــن ق ــب قویتری ــا مذه ــن ی ــته دی در گذش
کنــد واگرزمانــی ســلطۀ دولــت  نمیتوانســت وقــادر نبــود در برابــرآن مقاومــت 
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همــراه بــا قــدرت دیــن پیونــد میگرفــت قــدرت آن فــوق آلعــاده افزایــش میافــت.   
گــر در تاریــخ نظــر بیفگنیــم ایــن واقعیــت را در نــزد یونانیــان، رومیــان،  بطورمثــال ا
مصریــان و پــارس هــای قدیــم و بخصــوص در ســابقۀ مســیحیون قــرون وســطی 
کــرد. دریــن  کبیــر فرانســه بــه ســهولت میتــوان مشــاهده   وحتــی قبــل از انقــالب 
جوامــع پیشــوایان مذهبــی خــودرا بــر تفکــر و تعقــل بشــر مســلط دانســته و فراتــر از 
گیرنــد. در دنیــای متمــدن  کــف  آن میکوشــیدند  اختیــار ضمایــر آنهــارا نیــز در 
بــا وجــود  یافتــه طوریکــه  گونــۀ دیگــر  پیشــوایان مذهبــی  از  پیــروی  امــروزی  
موجودیــت دیانت اســالم، مســیحت، یهودیــت، ومذاهب برهمنــی وبودائی که 
یــاد دارد و از زمــرۀ ادیــان بیــن المللــی بحســاب مــی  هــر یــک معتقــدان وپیــروان ز
آینــد، دیــن امــروز یــک وجیبــۀ فــردی مفروض شــده اســت. بدین اســاس محض 
دیــن ومذهــب رکــن اصلــی ملیــت نبــوده و نمیتــوان بــه تنهائــی از آن در تشــکیل 
کــه بــا  ملــت حــرف رانــد؛ چــه درمیــان جوامــع وملــل امــروزی افــرادی را مــی بینیــم 
گرایــش بــه مذاهــب مختلــف پیــرو قواعــد ملــت واحــد بــوده ودارای یــک  وجــود 
ملیــت میباشــند. بــا ایــن ترتیــب دیــده میشــود کــه دیــن ومذهــب نمیتوانــد مجزا 

از سایرعناصرمتشــکله ملــت تحــت مطالعــه قــرارداده شــود. 

نـــــــــژاد 
ــزرگ  گردیــده وعلمــا ومتفکریــن ب ــا حــدودی حــل  ــژاد در جهــان امــروز ت پرابلــم ن
گــر چــه  ــژاد را یــک امــر بــی اهمیــت تلقــی میکننــد. ا تشــکیل ملــت براســاس ن
برخــی از سیاســتمداران چــه درگذشــته وچــه درحــال از مســلۀ  نــژادی در صحنــه 
هــای سیاســت مزیــد اســتفاده را بــرد ه انــد،  امــا ایــن شــیوه از طــرف دانشــمندان 
یــک روش نادرســت پنداشــته شــده اســت. بآنهــم دریــن میــان عــدۀ محــدودی  
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کــه بدیــن موضــوع ارج مــی نهنــد.   از آن جملــه مومســن جرمنــی  ــد   وجــود دارن
کــه قبــاًل از وی تذکــر داده شــد. ایــن محقــق بدیــن جهــت مســلۀ نــژادی را  اســت 
اهمیــت میــداد و ازآن بحیــث رکــن اساســی ملــت نــام بــرده تــا بدینوســیله بتوانــد 
کــه مناطــق الــزاس و لــورن Alsace and Lorrain  (  1  ( از نظــر ارتبــاط  کنــد  ثابــت 

نــژادی بــه جرمــن هــا تعلــق میگیــرد. 
  گوسـتاولوبون در رابطـه باایـن بحـث معتقعـد اسـت کـه در تقسـیم و ترتیب 
ک ومعیار  نژاد انسانی زبان ومذهب، سرزمین ومحیط هیچکدام را نمیتوان مال
قـرار داد. همیـن طورجمجمـه، رنـگ وقیافـه وغیـره را نمیتـوان از سـایرخصایص 
جسـمانی زیاده تر مورد اسـتفاده قرارداد.  بر اسـاس این خصایص ممکن اسـت 
بعضـی تقسـیمات مهـم و اساسـی بـر قرارشـود،  لیکـن خصایـص نامبـرده هیـچ 
کـه در دو قـوم هـم جـوار ) مثـل اقـوام  وقـت نمیتواننـد فرقهـای دقیـق ونازکـی را 
مختلفـۀ اروپـا( موجـود میباشـد،  معلـوم وظاهـر سـازند. بـه هـر حـال بـه عقیـدۀ 
وی در نـژاد هـای انسـانی ممیـزات وخصایـص دیگـر هـم یافـت میشـود کـه مثـل 
خصوصیـت هـای جسـمانی محکـم وثابـت میباشـد.   اگرچه محققین انسـان 
شناسـی اهمیتـی بـا آن نـداده انـد، اما باید دانسـت که آنهـا خصوصیاتی اند که 
براسـاس آن نـژاد انسـانی را میتـوان تقسـیم نمـود. ایـن خصوصیـات را میتـوان به 
منزلـۀ صفـات  اخالقـی وعقلـی تعبیـر کـرد. بگونـه مشـخصات جسـمانی،  بـروز 
وظهـور خصوصیـات روحانـی در اخـالف بطـور تـوارث قهـری وطبیعـی اسـت. 
زمانیکه انسان درارتقأ  و ا نحطاط یک قوم فکرمیکند متحیر میشود که چگونه 
ممیـزات عقلـی واخالقـی آن قـوم با یک قانون غیر قابل تخلف تا سـالیان درازی 

که اکنون جز کشـور فرانسـه اند و در گذشـته از جملۀ مناطق متنازع فیه بین دو دولت  1.  دو منطقۀ جرمن نشـین 
همسایه بود.
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تاریـخ  رسـوم،  عـادات،  میمانـد.  چنانچـه  وثابـت  باقـی  واحفـاد وی  اوالد  در 
قـوم نتیجـه همـان غرایزمولـود وفطـری وی  بـا الخـره تمـام سرگذشـتهای آن  و 
میباشـد. گوسـتاولوبون عقیـده دارد کـه لفـظ نـژاد برجماعتـی کـه افـراد آن دارای 
ایـن خصوصیـات  بـه نحویکـه  اطـالق میشـود  باشـند  خصوصیـات مشـترکه 

مشـترکه از مجـرای وراثـت بـه آنهـا انتقـال یافتـه باشـد. 
اشـخاصیکه از علـم االقـوام بـی خبرنـد لفـظ نـژاد وملـت را دوکلمـه متـرادف 
تصور میکنند در صورتیکه میان آنها از نظر اصطالح فرق بارزی موجود است.  
لفـظ ملـت اطـالق بر گروهی میشـود که اکثـرًا از نژاد هـای مختلف ترکیب یافته 
لیکـن تحـت حکومـت واحـد اداره شـده ودر نفـع وضـرر بـا هـم شـریک باشـند 
کـه اطـالق نـژاد انگلیـس والمـان  مثـال ملـت انگلیـس، اطریـش، المـان وفرانسـه 
ویـا اطریـش وفرانسـه را نمیتـوان بـر آنها نمـود زیرا در هر یـک از ملل متذکره اقوامی  
کـه از نظـر نـژادی باهـم اختـالف دارنـد.   بـا مـال حظـۀ نظریـات فـوق  شـامل انـد 
اگردربیـن جوامـع وملـل امـروزی نظربیفگنیم با کوچکترین تأمل روشـن میگردد 
کـه هیـچ یـک از ملـل عصـر حاضـر دارای نـژاد واحـد نمیباشـند؛ معذالـک ملـل 
مذکور دارای یک مفکوره، اتحاد و وحدت ملی قابل مالحظه میباشند.   حتی 
برخی از علمای امروزی را عقیده اینسـت که در عصر حاضر هیچ نژاد خالص 
وجـود نـدارد وعلـت عمـدۀ آن نیـز عبـارت از تهاجمـات، جنـگ هـا، مهاجـرت 
هـا، سیاسـت هـا، تجـارت و غریـزۀ فطـری انسـانها بـرای تمـاس بـا همدیگـر از 
قدیم تاحال میباشـد. گوسـتاو لوبون فرانسـوی)Gustave Le Bon (  در این مورد 
میگویـد: "ملـت فرانسـه کـه در ظاهـر یک نـژاد خالص به نظرمیایـد ازاجـزا و اقوام 



26   |     نا سیونالیزم افغان در پهنای تاریخ

کیمیـرس1، نرمانـد2، سـلب3، راکـی تـن4 ورومـی  کـه عبـارت اسـت از  مختلفـه 
وغیـره ترکیـب یافتـه اسـت. اقوام متذکره به کشـور فرانسـه حمله بـرده ودر نتیجه 

امتـزاج وترکیـب آنهـا ملت فرانسـه  تشـکیل شـده اسـت."
کـه در علـوم بشـری، السـنه بنـی  ارنسـت رنـان دانشـمند معـروف فرانسـوی 
اسـرائیل  و دانسـتنی هـای محیطـی یـد طـوال داشـت در خطابـه بزرگی بـه عنوان 
"ملـت چیسـت؟" اینطـور نظـر میدهـد : " اشـخاص بسـیاری بـا اطمینـان اظهـار 
میکنند که اسـاس ملت نژاد اسـت غافل از آنکه مالحظات نژادی در تشـکیل 
گـر بـه حقیقـت توجـه وغـور نمائیـم  ملـت هـای امـروزی انـدک دخالتـی نـدارد. ا
خواهیـم دیـد کـه هیـچ نژاد خالـص وجود ندارد وسیاسـت های مبنی بر تحلیل 
نژادی را باید سیاست مبنی بر اوهام خواند. ممالک انگلستان، فرانسه وایتالیا 
وهم چنان جرمنی کشورهای اند که در آنها خون بیشتر مخلوط گردیده است. 
کـه میخواهنـد در بـارۀ تاریـخ بشـریت تعمـق  مطالعـه نـژادی بـرای دانشـمندانی 
ورزنـد خیلـی هـا دارای اعتبـار اسـت ؛ امـا در سیاسـت هـر گـز تطبیـق نمیگـردد. 
سیاسـت نـژادی را هـر گـز نمیتـوان یک پالیسـی اطمینـان بخش خوانـد.  چه اگر 
که ایشان بالنوبه  کنیم زمانی میرسد  ما این سیاست را علیه دیگران استعمال 
خـود سیاسـت مذکـور را بخـورد مـا دهنـد و خـود در دام نظریـات، روش واقـوال 

خویـش گرفتـار آئیـم ونتوانیـم نفس براحت بکشـیم." 

1.  طوایفی که درگذشته دور درنواحی شمال المان سکونت اختیارکرده بودند.
2.  طایفه یی که درقرن دهم میالدی شمال فرانسه را فتح کرد.

3.  اقوام غربی ومرکزی اروپا بودند که اکنون درایرلند سکونت دارند.
4.  ازمسکن گزینان نواحی جنوب شرق فرانسه است.
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 زبان: 
قبــل از اینکــه در مــورد زبــان واهمیــت آن بحیــث یــک رکــن اساســی ملــت  
صحبــت بــه عمــل آیــد، ســوالی خلق میشــود که چــرا برخــی از سیاســتمداران در 
پالنهــای مطروحــه سیاســی شــان اززبــان واهمیــت آن اســتفاده میکننــد وبزبــان 
کــه اشــخاص  ــد؟ احتمــااًل ایــن از جهتــی اســت  یــک صبغــۀ سیاســی داده ان
مذکورخواســته انــد تــا از طریــق زبــان وزبانشناســی مقایســوی، نژادهــای بشــری را 
بعــد از اختــالط بیحــد و حصرامــروزی تفریــق وتمیــز نماینــد.  بــه تعبیــر دیگــر آنهــا 
زبــان را از جملــه آیــات ونشــانه هــای نــژاد محســوب داشــته و بایــن دلیــل بــا آن 
ــژاد  ــان نیــز هماننــد ن کــه زب کــرد  کــه میتــوان ادعــا  کــرده انــد. ایــن جاســت  اتــکأ 
بــه تنهائــی ســبب تشــکیل ملــت شــده نمیتوانــد. چــه زبانهــای مختلــف امــروز 
ــژاد متکلمیــن  ــا ریشــه، اصــل ون ــاره عــرق ی ــه در ب ک ــد  ــی را ندارن ــن توانائ ــز ای هرگ
کامــل ارائــه داده وهرآنکــه بدیــن نمــط دلبســتگی دارد آهــن  خــود معلومــات 
کــه دارای  ســرد میکوبــد. هــم اکنــون در تاریــخ معاصــر وعصــر حاضــر،  مللــی را 
یــک زبــان واحــد ودوســاحه جغرافیائــی مختلــف میباشــند مشــاهده ومالحظــه 
کشــور علیحــد ه را تشــکیل  میکنیــم. ایــن ملــت هــا بــا وجــود لســان مشــترک دو 
کنان  داده اند. مثاًل، امریکا وانگلیس، عراق وعربســتان ســعودی ومصر، که ســا
ســر زمینهــای اولــی  در زبــان انگلیســی واز دومــی درعربــی اشــتراک لغــت وکالم 
دارنــد بــا وجــود آن از کلیــه نقــاط نظــر ملــل جداگانــه بحســاب میاینــد. همچنــان 
کــه افــراد آن بالســان هــای مختلفــه صحبــت میکننــد ولــی  ممالکــی وجــود دارد 
کــه اهالــی  کشــور ســویس  بــا وجــود آن دارای یــک ملیــت واحــد میباشــند ماننــد 
آن قطــع نظــر از ســه زبــان رســمی، فرانســوی، آلمانــی وایتالــوی یــک ملــت واحــد 



کــه بعضــًا  گاهــی اتفــاق افتــاده  ومســتحکم را تشــکیل داده انــد. گذشــته از آن 
ــده  ــر را برگزی ــل دیگ ــنۀ مل ــون الس گ ــه  گون ــل  ــه اثرعوام ــد ب ــی چن ــرای مدت ــی ب ملل
کــه بعــدًا متــروک شــده امــا در اســاس  وحتــی آنــرا زبــان رســمی خــود قــرار داده 
کــه بــرای  وتهــداب ملیــت شــان خللــی وارد نگردیــده اســت. مثــاًل هندوســتان 
کــرد.   بیــش از  پانــزده ســال انگلیســی را بعــد از آزادی زبــان درســی ورســمی قبــول 
گــر چــه  ایــن پیرامــون ایــن اصــل صحبــت نکــرده امــا ایــن قــدر اضافــه میشــود کــه ا
زبــان در تشــکل یــک ملــت واســتحکام مبانــی آن کامــاًل بــی اثــر نیســت امــا مانند 
دیــن و نــژاد بــه تنهایــی نمیتوانــد بحیــث عنصــر اساســی واصلــی در تشــکل یــک 

ملــت قرارگیــرد.

حکمران واحد
هماننــد اصــول ایکــه در فــوق تذکریافت،  حکمــران واحد نیز به تنهائی نمیتواند 

از جمله اساســات متشــکله یک ملت به حســاب رود. 
گـر آنـرا بپذیریـم،  تاریـخ نمیتوانـد آنـرا هضم کنـد زیـرا در وضع فعلی  بفـرض ا
عکـس قضیـه را مـی بینیـم.  بهتریـن مثـال مسـتعمرات ممالـک اسـتعماری 
اسـت، چه کشـور های اسـتعماری با آنکه جمیع مسـتعمرات را به محراق یک 
مرکـز وحکمـران واحـد تجمـع داده وتابـع سـاخته انـد هـر گـز مؤفـق نگردیـده اند از 
جمله مستعمرات خود ملتی تشکیل دهند که دارای کلیه ممیزات ملل بزرگ 
وزنده دنیا باشد. در این ادعا فراوان امثله داریم واز جمله میتوان از هندوستان 
کـه  نـام بـرد.  زیـرا انگلیـس هـا بـا وجـود یـک سیاسـت مؤثـر ودرعیـن زمـان پختـه 
از سـالیان درازی برکشـور هند تحمیل شـد، نتوانسـتند روحیۀ ملیت خواهی را 
کنان هنـد نابـود سـازند ویـا حد اقـل مختنق نماینـد. موجودیت این  در نهـاد سـا
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حقایـق را در پهنـای تاریـخ ادوار گذشـته بخوبـی مالحظه کـرده میتوانیم. 

حدود جغرافیائی
از  کلماتــی چنــد  ملــت  آن درتشــکیل  وتأثیــرات  ایــن موضــوع  بــا  ارتبــاط  در 
ــا بگونــۀ دیگــر  یــک خطابــۀ معــروف ارنســت رنــان را نقــل میکنــم :   جغرافیــه وی
ســرحدات طبیعــی بــدون تردیــد ســهم بزرگی را در تقســیمات ملل دارا میباشــد. 
جغرافیــه یکــی از عوامــل اساســی تاریــخ بــه شــمار میــرود. امــا زمیــن هماننــد نــژاد 
کار را  بــه ذات خــود ملــت را بوجــود آورد ه نمیتوانــد. زمیــن  میــدان مجاهــدات و 
فراهــم میســازد امــا روح را انســان خــود بوجــود مــی آورد. در تشــکیل اصــل مقــدس 
ایکــه ملــت نامیــده میشــود وبــه مثابــه ُکل اســت، هیــچ عنصــر مــادی بــه تنهایــی 
کــه در پیــچ و  کافــی نیســت و نبــوده؛ بلکــه ملــت یــک پرنســیب معنــوی اســت 
خــم تاریــخ بــه میــان آمــده اســت. پــس ایــن پدیــدۀ معنــوی وروحــی، جمعیتــی 

کــه بواســطه هیئــت و یــا حــدود ظاهــری زمیــن تعیــن شــده بتوانــد.  نیســت 

وجوه مشترک، مصایب وخوشی ها
کــه چــه چیــزی متمــم اصــول مباحــث  از مباحــث قبلــی ســوالی طــرح میشــود 
گذشــته قــرار میگیــرد وچــه عامــل و یــا عواملــی قــادر خواهــد بــود یــک ملــت قــوی 
را بوجــود آورد ؟ در جــواب همچــو ســواالت بــاز هــم بــه ســخنان ارنســت رنــان 
مراجعــه میکنیــم : ملــت یــک پــر نســیب معنــوی وروحــی اســت وعبــارت از 
ــرای یکجــا  داشــتن یــک میــراث بــزرگ خاطــرات مشــترک،  آرزوهــای مشــترک ب
کــه  گیــری از میراثــی اســت  زیســتن  و ارادۀ ادامــه دادن بــه اســتفاده و بهــره 
بصــورت مشــترک دریافــت نمــوده ایــم. انســان یــک موجــود فی البدیهه نیســت و 
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ملــت هــم مثــل فــرد نتیجــه یــک گذشــتۀ طوالنــی، مســاعی، قربانیهــا وفــداکاری 
کان مشــروعترین عقایــد اســت.  ــه نیــا هــا میباشــد.  حرمــت واعتقــاد داشــتن ب
ــه،  ــوده ومیباشــد. گذشــته قهرمانان هســتی موجــوده مــا محصــول فیــض آنهــا ب
کــه مفکــورۀ  رجــال بــزرگ وافتخــارات شــان همــه ســرمایه هــای اجتماعــی اســت 
ملت بربنای آن قراردارد.   داشــتن افتخارات مشــترک درادوار گذشــته، تشــریک 
کارهــای  اراده در حــال، طوریکــه درگذشــته بصــورت مشــترک  ودســته جمعــی 
بزرگــی انجــام داده  وآرزوی همچــو اجــراآت بــا اهمیــت وخطیــردر آینــده متصــور 
کننــده ملــت میباشــد. بدیــن حســاب درد  باشــد،  از جملــه اساســات ایجــاد 
ــه  ک ــد  هــای مشــترک، مســرت هــای مشــترک و امیــد هــای مشــترک عواملــی ان
بــا وجــود اختــالف نــژاد، زبــان ودیــن ســبب تفاهــم ونزدیکــی میــان افــراد شــده و 

ملــت را تشــکیل میدهــد. 
آالم ومصایـب مشـترک نسـبت بـه سـرور وخوشـی هـا بیـش از همـه باعـث 
وحدت ونزدیکی افراد میگردد. درقسـمت خاطرات ملی،  مصایب وسـوگواری 
کامـی، وظایفـی را بـر  هـا بـه تناسـب فتوحـات وجشـن هـا ارزش قویتـردارد. زیـرا نا
دوش همـگان تحمیـل وبـه مسـاعی مشـترک امـر مینمایـد. پـس ملـت بـه منزلـۀ 
کـه بذریعـه حـس فـداکاری اسـبق ومسـتقبل  یـک مسـئولیت مشـترک اسـت 
کرزبـان،  نـه مزدوراعتقـاد  و  بوجـود آمـده اسـت ؛  چـه انسـان نـه بـردۀ نـژاد، نـه چا
نـه درمانـدۀ مجـاری رود خانـه هـا وسلسـله کوه هـای خود اسـت.   بلکه اجتماع 
بـزرگ انسـانهای سـالم الـروح ودلگـرم،  متصـف بـا و جـدان اخالقـی  و معنـوی 
ملـت را بوجـود مـی آورد.  تـا جائیکه این وجدان معنوی قدرت خود را به وسـیله 
قربانیهائیکه انصراف از منافع  فرد به نفع جامعه را تقاضا دارد،   اثبات میکند،  

مشـروع بـوده وحـق موجودیـت را دارد.
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نتیجه
بــا تذکــرات فــوق از اساســات متیــن واســتوار ملــت در مقــام ارزیابــی بــا ایــن 
نتیجــه  میرســم کــه ملــت عبــارت از مفهــوم معنــوی ایســت کــه ازاشــتراک تاریــخ 
گذشــته وهــم چنــان اشــتراک منافــع ومســاعی درحــال وآینــده  وعنعنــات در 
ــان معتقــد اســت  ــر د یگــر چنانچــه ارنســت رن ــه تعبی ــد.  ب ایجــاد و بمیــان میای
ملــت تشــکلی ازجوامــع قد یمی اســت کــه بربنای تاریخ گذشــته و نصب العین 
مســتقبل اســتوار باشــد. بــا ایــن تفصیــل و طوریکــه قبــاًل  از آن تذکررفــت میتــوان 
گفــت کــه اجتماعــات بشــری در اثرتغیــرات وتحــوالت متوالی و الینقطــع در طی 
قــرون واعصــار بــه مرحلــۀ رســید کــه آنــرا ملــت مینامنــد. بدیــن معنــی کــه عناصر 
کان ایشــان کشــف،  آن معتقــد بــه یــک تاریــخ مشــترک میباشــند و اشــیائیکه نیــا
اختــراع، ابتــکار ویــا اجرانمــوده انــد،   متعلــق بــه آنهــا اســت وهمین اشــتراک نظر، 
عمــل و منافــع اســت کــه افــراد یــک ملــت را چــون زنجیــر آهنین بهــم نزدیک وغیر 

قابــل انفصــال ســاخته وهریــک را بهــم پیونــد داده اســت. 
سـلطان  محمـود  دوسـتی  وعالـم  پـروری  علـم  فتوحـات،  از  مـا  امـروز  گـر  ا
کار نامه های میرویس بابا واحمد شـاه بابا حرفی  کبیرغزنه یاد می نمائیم ویا از 
میزنیـم، واز محمـود هوتکـی، وزیـر محمـد اکبر خان، محمد ایوب خـان غازی، 
عبـداهلل خـان اچکزائـی، امیـن اهلل خـان لوگری، محمـد جانخان غـازی وردکی، 
وسـایرمبارزین  غلجائـی  خـان  مومـن   مـال  کوهسـتانی،  خـان  مسـجدی   میـر 
ومجاهدیـن ملـی ووطنپرسـت سـخن میگوئیـم ویـا از نبـرد دلیرانـه وبـا شـهامت 
گاه هیجاناتی  افغانهـا در برابـر هجوم اسـتعمار انگلیس بحث میرانیـم،  ناخود آ
تشـریک  بنـاًء  افتخـارات حـس مینمائیـم.  بـا  تـوآم  مانـی  از سـرور وشـاد  مملـو 
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اعتقـادات، احساسـات واتحـاد تاریخـی در ادوار وازمنـه هـای  مختلـف منبـع 
اصلـی ومصدرحقیقـی مفکـورۀ ملیـت بـوده ومیباشـد. ازجانـب دیگـر تشـریک 
مساعی واشتراک منافع ملی  در حال وآینده را نیز باید در ساختار وتداوم ملت 

مـد نظـر بگیریم.
کـه نظریـات ارنسـت رنـان وبخصـوص ایـن عقیـده  گفتـه نبایـد گذاشـت   نا
اش کـه بـه گذشـته اهمیـت بیشـتر قایل بـود مورد انتقـاد قرارگرفته اسـت.   ازینرو 
ضرورت مبرم اسـت که بایسـت به آینده نسـبت به گذشـته ارج بیشـتربگذاریم 
گذشـته،  متوجـه اعمـال وحـرکات آینـده  کان وغـرور بـه  ودر ازای افتخـار بـه نیـا
گردیـم.  دانسـتن تاریـخ بـرای ایـن نیسـت کـه به مفاخراسـبق اکتفـا ورزیـم و آنهم 
بحـدی کـه مـارا از کار واجـرای امـوردر آینـده بـاز دارد ویـا کـم ازکـم سـبب کنـدی 
وعطالت در کارگردد.  مزایای مطالعه تاریخ در ارتباط به ملت در این امر نهفته 
تا واقعات و رویداد ها وعلل آنرا دقیقانه مطالعه و ارزیابی نموده ازکلیه حوادث 
گـوار وگـوارا، فتـح وشکسـت، شـرینی و تلخـی، عفـو و انتقـام  درحـال  اعـم ازنا
وآینـده اسـتفاده بریـم وفشـرده نتایـج درسـت آنـرا درعمـل بـکار بندیـم. در غیـر آن  
افتخارومباهـات بـه سـوابق بـدون توجـه بـه آینـده و در عـدم یـک نصـب العیـن 
مشـخص ملـی خالـی از مفـاد بـوده وخود فریبی اسـت.  افـراد یک ملـت در ازای 
کان، بایـد دسـت بـه دسـت هـم داده و در صفـوف  کار نامـه هـای نیـا افتخـار بـه 
فشـرده  بـا فـداکاری و تحمـل بـرای سـعادت وطـن وجامعـه و ایجـاد یـک ملـت 

آبرومنـد، متحـد و قـوی بشـتابند واز قافلـه زمـان پیشـی گیرند. 
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فصل دوم
ادیان در ادوار مختلف

یــخ  کــه در درازای تار  افغانهــا همیشــه بــه دیــن ارج نهــاده و بهــر دیــن وآئینــی 
ــه  ــری ب ــن دیگ ــرده و دی ک ــاع  ــوی دف ــان ق ــخ وایم ــدۀ راس ــا عقی ــد ازآن ب ــده ان گروی
گــردد. دیــن مهــم تریــن عنصــر در ســاختار  مشــکل قــادر بــوده جانشــین آن 
ملــت افغــان شــمرده شــده ودر طــول قــرون در اتحــاد وهــم بســتگی اقــوام افغــان 
کــرده، آنهــا را باهــم مرتبــط ســاخته و پیونــد داده اســت.  بــا  نقــش بزرگــی را احــراز 
وجــود ایــن اهمیــت، دیــن بــه هیــچ صــورت ودرهیــچ زمــان یگانــه عامــل تعییــن 

سرنوشــت ملــی وسیاســی ایــن ســرزمین نبــوده اســت. 
مبـارزات ملـی افغانهـا در برابرکلیـه قـوای متجـاوز خارجـی اعـم از مسـلمان 
وغیـر مسـلمان چـون پارسـی هـا، یونانیهـا، اعـراب، هنـدی هـا، مغلها، سـیکها، 
انگلیسـها وغیـره یکسـان بـوده واشـتراک دیـن بـا متجاوزیـن خارجـی هیچـگاه 
گونـه مجاهـدات ملـی افغانهـا در  نتوانسـته جلـو ایـن مبـارزات را بگیـرد. همیـن 
مقابـل هیـچ دولتـی  تنهـا برپایـه دیـن ومذهـب اسـتوار نبـوده، بلکه هـدف وغایه 
ک، آزادی ونوامیس ملی تشکیل  اصلی همه جنبش ها وتحرک ها را دفاع ازخا
داده اسـت. در طول تاریخ افغانها هردینی را که خود به وجود آورده ویا از خارج 
گردیده وبحیث دین پذیرفته اند،  همه را با راه ورسم زندگی ومقدسات  پخش 



ملـی خـود شـان توافـق داده انـد. طوریکـه بـه تائیـد ازاین اصل احمـد علی کهزاد 
یکـی ازمؤرخـان افغانسـتان چنیـن اشـاره کـرده انـد: " یـک افغـان همـان طوریکـه 
گیر میباشـد،  از زندگی، رسـوم، عرف وعنعنات  یک مسـلمان راسـخ وسـخت 
ملی خود نیز بطور محکم وقوی دفاع میکند. هرگاه ملیت پرستی برای دیگران 

فقـط کلمـه ای را افـاده میکنـد بـرای افغانهـا یک قانون وامر شـمرده میشـود."1
بـا تذکرکوتـاه فـوق ازایـن مقدمـه میگذ ریم و واقعیت موضوع را در پرتو اسـناد 
کشـور مطالعـه مینمائیـم. متأسـفانه هنـوز هـم تنهـا قسـمت  ومـدارک تاریخـی 
کوچکـی ازاسـناد ومـدارک مـادی ایکـه میتوانـد برتهـذ یـب وتمـدن بسـیار قدیـم 
انـدازد بدسـت اسـت وقسـمت اعظـم آن هنـوز در زیـر  ایـن مملکـت روشـنی 
کوچـک هـم دراثـر عالقـه منـدی  ک مدفـون اسـت.  ایـن بخـش  تـوده هـای خـا
های باسـتان شناسـان خارجی بدسـت آمده اما باسـتان شناسـان افغان بنا به 
عوامـل متعـددی هنوزهـم طوریکـه ایجـاب میکنـد نتوانسـته انـد بـه حفریـات و 
تحقیقـات بپردازنـد. مشـکالت روزمـرۀ زندگـی و قلـت امکانات و وسـایل  بیک 
مـؤرخ وباسـتان شـناس افغـان فرصـت آن را نـداده تا بشـکل درسـت بـه مطالعه، 
تحقیـق وکاوشـهای علمـی وتاریخـی ادامه دهد.  ازینرو اسـناد و مـدارک معنوی 
نسـبت بـه شـواهد مـادی روشـنی بیشـتر بـه تهذیـب وتمـدن قدیـم ایـن سـرزمین 
انداختـه ومـا هـم برای توضیح بیشـتر مطالب، باالی متون ادبـی اتکأ می ورزیم. 

ایـن متـون عبـارت از مجموعـۀ سـرود هـای ویـدی وکتـاب اوسـتا اسـت. 
سـرود هـای ویـد ی کـه جـز قدیمی ترین فرهنگ مردمان این کشـور میباشـد 
واز )3500( سـال ق-م سـینه به سـینه ودهن به دهن از پدر به پسـر انتقال یافته 

کهزاد، بزبان انگلیسی، مجله افغانستان، جلد چهارم، شماره  1.   داستان نمایشی اسالم،  نویسنده احمد علی 
)1( – صفحه 65، کابل 1949
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 ،)Rig Veda ( عبـارت از چهـار مجموعـه بزرگی میباشـد که بنامهای ریگ ویـدا
 ) Yajure Veda ( و یجوریـدا )Ather Veda( اترویـدا ،) Sama Veda( سـاما ویـدا
کتاب دیگر اهمیت وقدامت  که نظر به سه  کتاب ریگ ویدا  معروف است. از 
بیشـتر دارد با آسـانی میتوان از اوضاع مذهبی، اجتماعی وکلتوری کشـور در آن 

کرد.  زمان معلومـات حاصل 

دیانت درعصر ویدی 
در عصــر ویــدی مــردم عناصــر طبیعــت را مــی پرســتید نــد وهــر یــک از قــوای 
طبیعــت در تصــورات ایشــان رب النوعــی داشــت کــه صاحــب نام، شــخصیت 
کــه آنهــا بــا  وصفــات خاصــی بــود.1  از محتــوای ریــگ ویــدا چنیــن بــر میایــد 
وجودیکــه هــر یــک از پدیــده هــای طبیعــی یعنــی آفتــاب ومهتــاب، زمیــن و 
ــاد وآتــش وغیــره را احتــرام وپرســتش مینمودنــد، ولــی بــه  آســمان، شــب وروز، ب
هســتی یــک قــدرت واحــد وبــزرگ نیزمعتقــد بودنــد چنانچــه درریــگ ویــدا مذکور 
گــر  اســت : "آنکــه بــه مــا حیــات بخشــیده آن خالــق کل اســت وآن واحــد اســت ا
کهــزاد در  ــاغلی  ــاد میشــود."  مــؤرخ دانشــمند ښ ــه اســم هــای مختلفــی ی چــه ب
کــه آریایــی  مــورد چنیــن مــی نویســد: "بعضــی هــا بــه ایــن نظریــه هــم رســیده انــد 
هــا پیــش ازعصــر اوســتا حتــی در دوره هــای ویــدی هــم موضــوع وحدانیــت 
خداونــد)ج( را حــس نمــوده بودنــد. بــه همیــن اســاس بعضــی مدققیــن اظهــار 
گــر چــه در ظاهرامــر قــوای طبیعــی را تمجیــد وســتایش  میکننــد آریایــی هــا ا

ــق کل هــم میشــناختند." ــد، آنهــا را بالواســطه خال میکردن
ویدیـک  ریـگ  بـه  موسـوم  خـود  اثـر  مسـترداس)Abinas Chandra Das(در 

1.  افغانستان بیک نظر ،تالیف میرغالم محمد غبارطبع کابل1326ش صفحه 11.
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کلچـر)Rig Vedic Culture(  تحـت عنـوان  "وحـدت در تعـد د"  درموضـوع بـه 
تفصیـل اظهـار نظر میکند که درسـرود های ریگ ویدا اسـمای بعضـی از ارباب 
االنـواع مثـاًل  انـدرا )رب النـوع رعـد وجنـگ (،  میتـرا ) رب النـوع مهـر یـا آفتـاب(، 
وارونـا ) رب النـوع آسـمان پرسـتاره (،  اگنـی ) رب النـوع آتـش( وغیـره نـام هـای 
مختلـف یـک ذات واحـد اسـت.  مشـارالیه در ایـن مـورد نظریـه مسـتر گریفیت1 
را اینطورنقـل میکنـد:  "نامهـای کـه شـعرا ذکـر کرده اند همه در حقیقت اسـمای 
یـک ذات واحـد اسـت کـه قـدرت مافـوق کل را تشـکیل میدهـد و ازخـود مظاهر 
مختلف دارد."   مسـتر داس بعد ازتذکر فقرات متعدد سـرود های ویدی تحت 
گرانبها" ذکر شده ومعنی تحت  که در ریگویدا بنام "هیرانیه  عنوان "پراجپاتی"  
اللفظی آن هسـته طالئی اسـت سـرود ذیل را می آورد که از آن مفهوم وحدانیت 

ویگانگـی ذات خداونـد روشـن میگـردد وترجمـه آن چنیـن اسـت :
"در شروع خلقت نوری تجلی کرد، اومالک تمام مخلوقات است!  اوزمین 

کنیم؟ که قربانی های خودرا باو تقدیم  وآسمان را آفرید،  آیا او آن نیست 
او که نفس داد، اوکه قوت بخشید، اوامرش را همه ارباب االنواع می پذیرند، 

سایه او فنا ناپذیراست! آیا او آن نیست که قربانی های خود را باوتقدیم کنیم ؟
کـه بـر  کـه در سـایه عظمـت یگانـه پادشـاه ذیـروح وجنبنـدگان اسـت.  او  او 
انسان وحیوان یکسان سلطنت میکند،  آیا او آن نیست که قربانی های خودرا 

بـا و تقدیـم کنیم ؟
کـه هیمـاوات، سـمودرا و راشـا2 شـاهد عظمتـش میباشـد!  کسـیکه ایـن  او 
کـه قربانـی هـای خـودرا بـاو تقدیـم  همـه مناطـق ازآن اوسـت ؛ آیـا او آن نیسـت 

1.  مسترگریفت یکی ازمترجمین سرود ویدی است.
2.  نامهای کوه، اقیانوس ورودخانه است.
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کنیـم؟
اوکـه قدرتـش آسـمان را نورانـی وزمیـن را محکم نگهداشـته،  اوکه آسـمانها را 
برقـرار نمـوده، او کـه پیمایـش طبقات فضا دریِد̗ قدرت اوسـت! آیا او آن نیسـت 

کـه قربانی هـای خودرابـاو تقدیم کنیم؟
اوکـه قدرتـش بـر آبهـای خروشـان مسـتولی اسـت،  او کـه مـا فـوق تمـام ارباب 

االنـواع اسـت؛  آیـا او آن نیسـت کـه قربانـی خـودرا بـا او تقدیـم کنیـم ؟
معیـن  نظـام  درسـاحه  رسـاند،  ضررنمـی  بمـا  اسـت،   زمیـن  خالـق  اوکـه 
حکمفرمائـی میکنـد، آفریـد گارآسـمان وآبهـای درخشـنده وغریوند ه اسـت!  آیا 

کنیـم ؟ کـه قربانـی هـای خـودرا بـاو تقدیـم  اوآن نیسـت 
ای پراجپاتـی1 جـز تـو کسـی دیگـر بـا ایـن مخلوقـات حیـات نـداده ؛ اسـتدعا 
میکنم خواهشی را که برای آن قربانی بتو تقدیم کرده ایم  بر آورده شود و ثروتمند 

گردیم."2 
را  ملـی  وحـدت  مفکـورۀ  و  مفهـوم  افغـان  دیگـر  مـؤرخ  یـک  فـوق  ازعقیـده 
اسـتنباط  نموده چنین مینویسـد:  "ازاین عقیده که یکی ازارباب االنواع رابلند 
تریـن همـه میپنداشـتند اسـتنباط میشـود کـه آریا هـا بیـش از 2500 ق-م یکنوع 
اتحاد سیاسی داشتند...".3     ریشی ها ) دانایان قوم( که وظیفه رهنمایی مردم 
رادرتمام رشـته های زندگی ملی بدوش داشـتند،  بیشـتر ازهمه  به وحدت ملی 
مـردم خویـش متوجـه بـوده و بقـول مؤلـف کتـاب تاریـخ افغانسـتان "ازنقطـه نظـر 
مفهـوم نـژادی وحیـات ملـی رهنمائـی تـوده ها را به عهده گرفته وسـعی داشـتند 

1.  Prajapati, )Sanskrit: “Lord of Creatures”( the great creator deity of the Vedic period of ancient India.
2.  تاریخ افغانستان،  احمدعلی کهزاد، جلداول، طبع کابل، ص 146-145 

3.  افغانستان قدیم،  تالیف یعقوب حسن، طبع کابل صفحه 35
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کـه قـوم بـا هـم متحـد و متفـق بـوده، عـرق وخـون آن ازلوث بیگانه محفوظ باشـد 
کرده وکوشش  وایشان با مجاهدات خستگی نا پذیر روحیات آریایی را تقویت 
یـا درفضـای عنعنـات وتهذیـب وممیـزات مشـخص  داشـتند کـه فردوجامعـه آر
حیـات خـود شـان پـرورش یابنـد."1  خصوصیـات دیگـر دینـی ایکـه در ایـن دوره 
موجـود بـود و میتوانسـت مـردم را دورهـم جمـع نمایـد ومتاسـفانه امروزبعضـی 

ازآنهـا را ازدسـت داده ایـم،  قرارذیـل خالصـه شـده میتوانـد:
کـه صـدای نـای  موسـیقی را جـز مهـم عبـادت میدانسـتند ومعتقـد بودنـد 
کان میرسـد طوریکـه یکـی ازشـعرای ریـگ ویـد  تـا یامـه یعنـی محـل آسـایش نیـا

گاه مسـعود یامـه شـنیده میشـود."2  میگویـد "آوازتولـه ازرهایـش 
نـذر و قربانـی درمراسـم مذهبـی مروج بـود وآنرا دربین خداوند وبشرمسـلۀ داد 
وستد میدانستند. حیواناتی مانند بز، گا و، گوسفند واسپ را قربانی مینمودند 
کنیـد تـا اربـاب االانـواع غنـی شـوند، آنـگاه شـما رامسـتعد  ومیگفتنـد "قربانـی 
وغنـی خواهنـد سـاخت...  ازغـذا موجـودات پیدامیشـود،  ازبـاران غـذا بمیـان 
مـی آیـد و ازقربانـی باران میخیزد...کسـیکه به گـردش این عراده کمک نمیکند 

سـزاوار زندگی نیست."3
پسرو دختر یکسان تعلیم وتربیه میشدند. دانایان قوم که درجمیع ساحات 
حیاتی رهنمایی مردم رابرعهده داشـتند متشـکل اززن ومرد بودند. ریشـی های 
زن با ریشـی های مرد مسـاوی وبرابر بودند ومانند مردها درشـعروحکمت، پند و 
اندرز، فلسـفه مذهبی وسیاسـی آشـنایی کامل داشـتند. مراسـم قربانی را انجام 

1. تاریخ افغانستان، کهزاد، جلداول، ص 186-185
 ،28 الهورصفحـه  انگلیسـی(چاپ  1964)بزبـان  کابـل  علـی،  محمـد  تالیـف  افغانسـتان،  فرهنگـی  تاریـخ   .2

133 صفحـه  جلـداول،  کهـزاد،  تاریـخ  همچنیـن 
3.  تاریخ افغانستان جلداول کهزاد،صفحه 144
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میدادند و سرودهای مذهبی میسرودند. روحانیون وپیشوایان مذهبی همانند 
سـایر مـردم آریانـا سلحشوروشـجیح بودنـد، درجنگهـا بـا اجانـب وبیگانـه هـا 
سـهم میگرفتنـد وبـا خوانـدن ترانـه ها، ادعیه، مناجـات و اشـعار رزمی روحیات 
کمـک ویـاری  جنگجویـان قـوم را قـوت مـی بخشـیدند وازخداونـدان خویـش 
میجسـتند تـا درجنـگ هـا پیروزگردنـد  وآنهـا را بردشـمنان وحشـی ودرنـده غلبـه 
دهـد.   آریـن هـای ایـن دوره مردمـان سلحشـور، شـجیح، تنومنـد و بـا یـک روح 
جـوان مجهزبودنـد. آرزو داشـتند بـا بـازوان توانـا جهانگیـری نماینـد و عبـارت 
مغلـوب نشـدنی شـعار ایشـان بـود.   بـا داشـتن سـرودهای ویـدی دارای یکنـوع 
کـه همـه مـردم ایـن سـرزمین را دورهـم جمـع نمـوده بـود.  کتـاب مذهبـی بودنـد 
اگرچه سـرودها درآنوقت جمع وتدوین نگردیده بود، اما حفظ سـرود ها ازجمله 

نخسـتین وظایـف مذهبـی بحسـاب مـی آمد.

دیانت اوستایی
درحــدود ســال هــزار قبــل ازمیــالد نظــام نامــه اجتماعــی و مذهبــی نوینــی تحــول  
نمــود و انقــالب برجســته ای درافکاروپندارمردمــان ایــن ســرزمین پدیــد آورد. ایــن 
عصــر بنــام دورۀ اوســتایی ویــا زردشــتی معــروف اســت. مؤســس ایــن آئین جدید 
کــه روح مبــارزه بیــن خوبــی وبــدی را درپنــاه قــدرت و عظمــت خداونــد بــزرگ و 
واحــد ترســیم مینمــود زراســتر)Zoraster( یــا زرشــترا یــا زرتشــتر ســپنتمان بلخــی 
بــود. تولــد زردشــت راســال 660 ق- م  ووفــات اورا ســال  583ق- م تخمیــن 

میکننــد. 1
اراسپ،  به  کایش مسمی  کا نام پدرش پورشسپه،  نام جدش پیترا سپه، 

1.  افغانستان قدیم یعقوب حسن، ص 55
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آئین  با  افغان  بزرگ  وحکیم  دانشمند  این  بود.  هوایو  وزنش  دوگدو  مادرش 
کرد. زردشت اولین  جدیدش درذهن بشروجهان افکار،  انقالب بزرگی خلق 
که عقیده توحید ویکتا پرستی را بمیان آورده و خداوند واحد را بنام  کسی بود 
هورامزدا نامید. نظام سیاسی، اجتماعی ومذهبی زرتشترا بشکل کتابی درآمد 
 ،)Yasna(بوده ومرکب ازین پنج کتاب است: یسنأ )Avesta(که موسوم به اوستا
اوستأ  وخرده   )  Yascht  ( یشت    ،)  Vendidad( وندیداد   ،)Visperd(ویسپرد

.)Khorda Avesta(
آنهـم  بـا  کمتـر متمایـز اسـت،  از مدنیـت ویـدی  گرچـه  مدنیـت اوسـتایی 
ضـروری  خویـش  جامعـه  بمفـاد  را  وعقیـده  مفکـوره  تجدیـد  یکنـوع  زردشـت 
اوسـتا  نمـود.  دعـوت  ومشـخص  واحـد  عقیـده  بداشـتن  را  ومـردم  پنداشـته 
کنان ایـن سـرزمین را یکسـان دانسـته و همـه را بـه داشـتن پندارنیـک،  تمـام سـا

نمـود. توصیـه  وکردارنیـک  گفتارنیـک 
زردشـت درحقیقـت بـا رویـکارآوردن آئیـن جدیـد آرزو داشـت ازپراگندگـی 
جلوگیـری  بودنـد  مواجـه  بـآن  درعصرویـدی  کـه  خـود  افکارمردمـان  وتشـتت 
نمـوده وهمـه را دوریـک مفکـوره واحـد ومشـخص جمـع نمایـد.  تـا بدینوسـیله 
وحـدت ملـی را دربیـن مردمانش تامین بخشـیده وبا ایجـاد این وحدت بتوانند 
دربرابـر همسـایگان متعـرض، ازسـرزمین وآزادی آن دفـاع نماینـد. بعبـاره دیگـر 
اوسـتا بعـالوۀ جنبـه هـای مذهبـی واخالقـی،  مسـایل مهـم ملـی وسیاسـی را 
مـورد رسـیدگی دقیـق قـرارداده بـود.  مثـاًل اینکـه قبایـل آریایـی بایسـت درداخـل 
سـرزمین خـود، وحـدت ملـی را حفـظ ودربرابـر تجـاوز بیـگا نـگان همیشـه آمـاده 
"اوسـتا عـالوه  تائیـد میـدارد:  را چنیـن  نظـر  ایـن  کهـزاد  ښـاغلی  پیکارباشـند. 
برجنبـه هـای دینـی،  پهلوهـای بسـیارمهم و قـوی ملـی وسیاسـی نیـز داشـت. 
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کن آریانـا را  درحقیقـت امـر زردشـت سراسـر متوجـه ایـن امربـود تـا آریائیهـای سـا
مبـارزه سـازد. یشـت  آمـادۀ  بیگانـه  بهـم متحـد ودرمقابـل  ازهررهگذردرداخـل 
کارنامه های حماسـی پادشـاهان باسـتانی و  های اوسـتا، قدیمترین صفحات 
پهلوانـان نامـی ایـن کشوراسـت کـه در "ودا"  هـم بـه بعضـی از آنها اشـاراتی شـده 

گردیـده اسـت."1 اسـت،  امـا اوسـتا خیلـی مفصـل وارد بحـث آن 
زردشـت درواقیعـت امرازجملـه بزرگتریـن مـردان ملـی جهـان وبانـی ایجـاد 
یک ملت واحد در افغانسـتان کهن شـمرده میشـود.  اوچون خطرها وتهدیدات 
بزرگی را درداخل و خارج کشـور دربرابر آریانای بزرگ ومردم آن به سـبب  تشـتت 
وپراگندگـی افـکارو تهاجـم احتمالی بیگانـگان حس نموده بود،  بعد ازده سـال 
تفکروکناره جوئی ازمردم مصمم شـد  مردم وسـرزمین خویش را نجات بخشـد ؛ 
چـه درپایـان عصـر ویـدی، آریایـی هـای باختردراثـر مهاجرت ها، جنگهـا وغیره 
بـه خطـر میدیدنـد.  درجنـوب وجنـوب شـرق دریـای  عوامـل خـودرا معـروض 
سـند اقـوام  محلـی و بومـی یـا دراویدیـن هـای هندی را کـه آنها را ) داسـیو( یعنی 
کردنـد. درشـمال از حـوزۀ سـردریا  شـیاطین میخواندنـد، بحیـث دشـمن تلقـی 
که اوسـتا  الی نقاط مجاور بحیره خزردربرابر خطر مخالفین آریایی وغیر آریایی 
آنهـا را مسـمی بـه )تـورا( )Tura ( ودانـو )Danu( نمـوده بـود،  مشـاهده میکردنـد. 
هـم چنیـن ازسـمت غـرب اقـوام آریایـی مخالـف وعناصـر سـامی نـژاد، تهذیـب 
را  وتمـدن ایشـانرا تهدیـد مینمـود. ایـن تهدیـدات،  تفکـر وحـدت و یگانگـی 

دردمـاغ زردشـت جهـت دفـاع مملکـت ایجـاد کـرد.
زردشـت بـرا ی اینکـه بتوانـد مـردم آریایـی را دور یـک مفکـوره واحـد، بادرنظر 
گرفتـن اوضـاع وشـرایط آن زمـان جمـع نماید،  آئیـن جدیدش را بنیاد گذاشـت.  

1.  افغانستان ازنشرات انجمن آریانا-دایره المعارف،طبع کابل میزان 34ص 2
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گـردد،  باقـوت  چـون خـود قادرنبـود بـه تنهائـی درتأمیـن ایـن آرزوی ملـی موفـق 
وقـدرت معنـوی اش ویشـت اسـپه پـاد شـاه بلـخ، ملـک و وزیـر اورا بقبـول آئیـن 
خود متقاعد ساخت.  درنتیجه با قوت وعظمت سلطنت او توانست مذهب 
جدید رادرسرتاسـر آریانا انتشـار نماید. شـاید یکی ازعوامل بزرگ قرابت زردشت 
بـا خانـدان شـاهی اسـپه بلـخ جلـب اعتمـاد اعضـای خانـدان سـلطنتی بـه او و 

آییـن جدیـدش بوده باشـد. 
اینکه درعصر اوسـتائی زندگی قبایل آریایی جنبه مالداری را ازدسـت داده 
گردیدند  ودراثر تعلیمات زردشـت مردمان آریانا به زراعت وکشـت وکارمتمایل 
ویـک تمـدن زراعتـی را بسـط وتوسـعه دادنـد نیـز وجـه ملـی داشـت.  چـه دراثـر 
کـی، نیکـوکاری، آبـادی،  تبلیغـات زردشـت مـردم نـه تنهـا بـه زحمـت کشـی، پا
گردیدنـد،  بلکـه درعیـن زمـان   زراعـت وسرسـبزی مملکـت تشـویق وترغیـب 
"درقـوم روح رشـادت، مقاومـت ومبـارزه تولیـد شـد و درنتیجـه ملـت با شـهامتی 

بارآمـد." 1
وفریبنـده  درخشـان  عبـارات  بـا  تنهـا  کـه  نبـود  پیشـوایی  زردشـت 
هموطنانـش را بـه جنـگ وپیکاربـا خارجـی هـا توصیـه نماید،  بلکه خـود نیزمرد 
مبارزوسلحشوربود.  چنانچه عماًل درجنگها سهم میگرفت وباالخره درجنگی 
گرچـه زردشـت درراه دفـاع ازوطـن  کشـته شـد.   گرفـت  کـه بـا تورانیـان صـورت 
جان خودراازدسـت داد،  اما کتابی ازخودباقی گذاشـت که بصورت مشـخص 
کتـاب مذهبـی مـردم آریانـا قرارگرفـت وآئیـن اوازحوالـی سـال هـزار)ق-  ومعیـن 
م( تـا دوصـد)ق ـ م(  یعنـی بـرای بیـش از هشـتصد سـال  تـا ظهـور دیـن بودایـی 
درافغانسـتان دین رسـمی، ملی و عمومی مردمان این کشـور را تشـکیل میداد.

1.  افغانستان بیک نظر ،غبار، ص 13
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دیانت بودایی
کــه بــه ســعی اشــوکای موریایــی درقــرن اول وآغازقــرن دوم میــالدی  دیــن دیگــری 
نیمــه شــرقی افغانســتان را فراگرفــت آئیــن بودایــی بــود. دلیــل بــزرگ نشــرآن در 
ــه آزادی اعتقــادات  ــی ـ باختــری افغانســتان ب ــاد ســلطنت یونان ی کشــوراحترام ز

مذهبــی بــود.
بودیـزم بصـورت تدریجـی درافغانسـتان توسـعه یافتـه وچنـان ترقـی نمـود که 
ایـن کشـوربحیث بزرگتریـن مرکزتعلیمـات بودایـی قرارگرفـت. طوریکـه بعـد هـا 
مبلغین کاپیسائی، کندهاری، باختری، بامیانی، کوهدامنی، کابلی وپشاوری  
پیغـام بـودا را درچیـن، شـرق دور و سرتاسـر قـارۀ آسـیا انتشـاردادند.  بقولـی بیـش 
ازسه هزارعالم آریانا درترکستان شرقی، سیلون، برما، چین وحتی منگولیا رفته 
بنشـر بودیـزم پرداختنـد وهـزاران نفرروحانیـون وراهبیـن بـه ترجمـه وتألیف کتب 
   Sakyamuni مشـغول شـدند.1  مؤسـس آئیـن بودایـی شـهزادۀ بنـام سـا کیـا مونـی
کیا درنیپال  اسـت که درحوالی 522 و 563ق- م ازخانوادۀ کشـتریا و قبیلۀ سـا
کیا مونی  ده سـال بعد ازازدواج وداشـتن یک فرزند متوجه  گردید  بدنیا آمد. سـا
که خود وفامیل او درعزت وتنعم وعشـرت وجالل زندگی بسـرمیبرند درحالیکه 
همنوعـان اودرفقروبدبختـی مغـروق انـد.   بنابـران درسـن 29سـالگی خانـه، زن 
وفرزنـد وزندگـی پـر تجمـل را تـرک گفتـه وتصمیـم گرفـت مفهـوم عمیـق و واقعـی 
کیا مونـی  بعـد ازپنـج یـا شـش سـال انـزوا  زندگـی وراه سـعادت را درک نمایـد. سـا

باالخـره الهـام یافـت ؛ بودهـی یعنـی منورگردیـده وحقایق براو متجلی شـد.
اساس کیش بودا عبارت ازاحساس درد وپیدایش راه عالج آن بود.  تعالیم 

1.  افغانستان بیک نظر، غبار، ص 47
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بـه موجودیـت دنیـا واسـرارتکوین  راجـع  بـوده  اسـتوار  واعتـدال  برمیانـه روی  او 
ارزشـی قایـل نبـود. اومیگفـت هرشـخص بایـد ازطریـق ریاضـت وتأدیـب نفـس 
کـه  نمایـد  را طـوری درخـود خلـق  صلـح وسـلم، صفـای روح وروشـنی خاطـر 

درزندگانـی مـاؤرای دنیـا رسـتگارگردد.
کبیر)120-160میـالدی ( بزرگتریـن شـا هنشـاه دودمـان  کنیشـکای  درزمـان 
کـه بقرارنظریـه موسـیو فوشـه درتاریـخ بـه لقـب شـاهزاده یـا  کوشـانی افغانسـتان 
شـاه گندهـارا معـروف بـود1،   دیـن بودایـی بـه اوج رسـید وطریقـه جدیـد بودایـی 
کوچـک نجـات( دریکـی  )مهایانـا  یـا  راه بـزرگ نجـات( عـوض )هنایانـا  یـا  راه 
ازمجالـس بـزرگ علمـای کاپیسـائی وکندهـاری کـه تعداد اعضـای آن بـه )500( 
نفر میرسید قبول گردید.  این علما تصویب نمودند که اختالفات دین بودایی 
را ازبیـن ببرنـد و درنتیجـه قوانیـن اصـالح شـده برتختـه هـای مسـی حـک گردید 
وبرگنبـدی کـه بـه ا مـر کنیشـکای کبیر قباًل اعمار شـده بود گذاشـته شـد تا مردم 

ازآن اسـتفاده نماینـد.2
تعمیـر هیـکل هـای بـزرگ بـودا ازقبیـل مجسـمه هـای عظیـم )35(  و  )53( 
کنیشـکا شـخصًا ازسـاختن آن وارسـی مینمـود، تعمیـر بـرج  کـه  متـری بامیـان 
کـه 13طبقـه داشـت وبلنـدی آن بـه )400فـت( میرسـید  یـادگار چوبـی درپشـاور 
مجلـل  هـای  اسـتوپه  معابـد،  وهـزاران  زیبـا  هـای  اعمارخانقـاه  وهمچنیـن 
زنـده  شـرق  امروزدرتاریـخ  تـا  را  بـزرگ  کنیشـکای  نـام  کـه  عالـی  یادگارهـای  و 
نگهداشته است ازترقی روز افزون آئین بودایی درافغانستان نمایندگی میکند.

1.  امپراطوری کوشانیها، تالیف احمدعلی کهزاد، چاپ کابل، سال  1317ص 17
یانـا دایـرة المعـارف، ص 29وهمچنیـن افغانسـتان قدیـم، یعقـوب حسـن ص  2.  افغانسـتان،  ازنشـرات انجمـن آر
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اینکـه چـرا بودیـزم درافغانسـتان چنیـن توسـعه یافـت ومـردم این سـامان بآن 
گرویدنـد  یـک علـت بـزرگ آنـرا میتـوان  در ازبیـن بـردن تشـتت افـکار و عقایـد 
مذهبـی و تأمیـن وحـدت دربیـن مـردم آریانـا وآرزوی فتـح هندوسـتان دانسـت.    
زردشـتی  "...ادیـان مختلـف  مینویسـد:  دریـن موضـوع چنیـن  ښـاغلی غبـار 

،برهمنـی و شـیوائی موجـود و هـم اربـاب االنـواع یونانـی پرسـتش میشـد.  البتـه 
ایـن تعـدد ادیـان یکـی ازپـر خطـر تریـن مراحـل زندگـی ملـت آریانا بشـمارمیرفت 
ووحدت ملی وبقای قوم راتهدید سختی مینمود. درهرحال کوشانی ها بودیزم 
را بیشـتر اسـتقبال کردنـد، چونکـه اینها چشـم درتصرف هند داشـته وقبـول این 

مذهـب را وسـیله اجـرای مقصـد میدانسـتند."1 
بـا درک مطلـب فـوق بخوبـی مالحظه میشـود که حتی پذیـرش آئین بودایی 
هم درافغانستان صبغه و وجه ملی داشته ازیکطرف میخواستند ازآن درتأمین 
وحـدت ملـی اسـتفاده نماینـد وازطـرف دیگـرآرزو داشـتند باقبـول آن شـبه قـاره 
کوشـانی هـا بـه عـرف و عـادات، نظـر  کننـد. باوجـود ایـن مطلوبـه،   هنـد را فتـح 
وعقایـد مـردم خویـش نهایـت احتـرام داشـتند. ازهمیـن نقطـه نظر بود کـه ارباب 
االنـواع مختلـف دیگـری نیزدرقلمـرو کوشـانی پرسـتش میگردیـد وآزادی عقایـد 
کنیشـکا درسـکه هـای خـود  مذهبـی بـا تمـام معنـی احتـرام میشـد. چنانچـه 
بـدون تمیزدیـن وآئیـن، همـه اربـاب االنـواع معـروف آریانـا را نمایش داده اسـت و 

ایـن امـر دلیـل عمـدۀ بـرآزادی مفکـورۀ مذهبـی درعصراومیباشـد.2

1.  افغانستان بیک نظر، غبار، ص 46
2.  افغانستان، ازنشرات انجمن آریانادایرة المعارف،  ص 30
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دیانت اسالم
درقــرن هفتــم میــالدی هنگامیکــه سرتاســر جهــان را فقــر،  ظلم، جهالــت ونادانی 
فراگرفتــه بــود حضــرت محمــد)ص( پیغمبراســالم مبعــوث و آئیــن مقــدس 
اســالم ظهورکــرد. حضــرت محمــد)ص( بــه پیروانــش پیغــام توحیــد، آزادی، 
ــا یــک ایثاروفــداکاری بیمثــال تصمیــم  مســاوات وعدالــت داده ومــردم عــرب ب
گرفتنــد اصــول اســالم را درجهــان انتشــاردهند. کنگره های عظمــت امپراطوری 
کشــورهای افریقــای  فــارس فروریخــت، امپراطــوری روم شــرقی مضمحــل شــد، 
گردیــد و باالخــره بیــرق اســالم ازدمشــق ومدایــن الــی  شــمالی مفتــوح ومطیــع 
کشــیدۀ  هســپانیه و مدیترانــه دراهتــزاز درآمــد. امــا درپــای دیوارهــای ســربفلک 
کــه ســیالب پیشــرفت عــرب بــرای  جبــال هندوکــش وقلــب افغانســتان بــود 
گردیــد.  تدبیروشمشــیر خراســان زمیــن دریــن مجادلــه دوقرنــه  همیشــه متوقــف 
چنــان امتحانــی ازخــود بــروزداد کــه نظیــر آن کمتر درتواریــخ روی زمین بنظــر آید.1   
پروفیســر محمــد علــی راجــع بــه جنگهــای افغانســتان وعــرب چنیــن مینویســد:  
"اعــراب دریــن ســرزمین بحــدی بــه مشــکالت مواجــه شــدند کــه هیــچ ملــت ویــا 
کــه ماننــد مــردم آریانــا درمقابــل عــرب شــجاعت  نــژادی را درتاریــخ ســراغ نداریــم 
ومقاومــت نمــوده باشــد. درظــرف تقریبــًا نیــم قــرن بیــش ازپنــج مرتبــه اعــراب 
کوشــیدند تــا حمــالت خودرابکابــل عملــی نماینــد ولــی مؤفــق نشــدند وهرمرتبــه 
بــا تلفــات ســنگین جانــی ومالــی وخســارات مدهــش وازدســت دادن تجهیــزات 
پادشــاهان  اثــر  تحــت  وکابــل  میگردیدنــد  نشــینی  عقــب  بــه  مجبــور  کامــل 

تدویـن  مذکـور،  مملکـت  عمومیـت  وحـاالت  مختلفـه  وشـؤن  اوضـاع  بـه  اجمالـی  نـگاه  ویـک  افغانسـتان    .1
20 ص   1326 کابـل  طبـع  لطیفـی،  عبدالباقـی 
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ــه دارباقــی مانــد."1 مقتدرخــود بصــورت آزاد وپای
همچنیـن داکتـر فلیچـر )Arnold C. Felecher( یکـی ازمؤرخیـن امریکائـی 
"برعکـس  نظرمیـدارد:   اظهـار  درافغانسـتان چنیـن  اسـالم  فتوحـات  بـه  راجـع 
اظهاراتیکه شـده، اسـالم نتوانسـت درافغانسـتان به همان سرعتیکه در سرتاسر 
گـردد وهمچنیـن اعـراب  ایـران وسـرزمین هـای عـرب سـرایت نمـود حکمفرمـا 
کنتـرل مؤثـری را دریـن سـرزمین قایـم نماینـد.   باسـاس نوشـته هـای  نتوانسـتند 
عـرب، بسـیاری مـردم افغانسـتان تـا زمـان هـای خیلـی بعیـدی یعنـی الـی قـرن 
دهـم )بـت پرسـت( بودنـد وقسـمت های زیادترافغانسـتان درتحـت حکمروائی 

رؤسـای محلـی افغانسـتان بودنـد نـه رؤسـای عـرب."2
دریـن مبحـث نمیخواهیـم راجـع بـه جنگهـای دوصـد سـاله افغـان وعـرب 
صحبـت نمائیـم، چـون دریـن فصـل ادیـان ازنظر ملیـت و ملت خواهـی افغانها 
مورد بررسـی قرارگرفته اسـت. بحث مادرین اسـت که چرا مردمان این سـرزمین 
به دیانت اسالم گرویدند؟ وچطور آئین جدید شالودۀ نوینی رابرای زندگی مردم 
افغانسـتان گذاشـت؟ ونقـش آن درپرتواحساسـات ملـت خواهـی افغانهـا تاچه 
حد بود؟ دانشـمند افغان مرحوم نجیب اهلل توروآیانا  در پاسـخ به قسـمتی ازین 
سـوالها چنیـن مینویسـد: "اینکـه دیـن اسـالم عقایـد موجـوده را )درافغانسـتان( 
ازبیـن بـرد حقانیـت اسـالم بـود وبـس. مجاهدیـن اسـالم تنهـا بـا شمشـیر دنیـارا 
فتـح نکردنـد ورنـه ایـن مملکـت بـا قـوای بزرگتـرازآن باربارپنجـه داده بـود.  بلکـه 
فاتحیـن عـرب باعقـل وعـدل  و باعلم وعرفان قلوب آزادگان این ملت را گرویده 
سـاختند. دیـن اسـالم ونهضت اسـالمی جنبـش مخصوص عربی نبـود،  بلکه 

1.  تاریخ فرهنگی افغانستان، محمد علی، ص 90-89
2.  افغانستان شاهراه کشورگشایی،  نویسنده ارنولد فلیچر،  چاپ امریکا، ص 34
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رسـتاخیزی بـود کـه دنیـای انسـانی را بمدنیـت حقیقـی  رهنمایـی میکـرد. ایـن 
انقـالب بـزرگ معنـوی ومـادی  بیـن المللـی ومتعلـق بـه بشـریت بـود. حضـرت 
رسـول اکـرم )ص( تنهـا وتنهـا بـرای فـالح عـرب معبوث نشـده بودنـد،  بلکه یک 
موهبـت بـزرگ بعالـم بشـریت بودنـد. پـس جـای تعجـب نیسـت اگردیـن اسـالم 

یگانـه مذهـب  و صـراط المسـتقیم ایـن ملـت گردید."1
ښـاغلی کهـزاد  در مـورد چنیـن اظهـار نظـر میکنـد:   "برهمن شـاهان یـا رایان  

کردند دارای قوه بزرگ عسـکری  که درمقابل اردوی عرب سـخت مقابله  کابلی 
بودنـد وایـن قـوا بـا محتشـم ترین قـوای عرب ازکنـاره های هامـون گرفته وتـادروازه 
هـای کابـل بارهـا پنجـه داد وآخر کارهم تاوقتیکه پای اوالد خود مملکت دربین 
نیامد ویعقوب لیث صفاری با دستۀ ازفرزندان مسلمان خود کشور داخل نبرد 
نشـد، کابـل شـاهان پـوره مضمحـل نشـدند. چنانچـه مقابلـه هـای هفـت گانـه 
کابل و جنگهای دوصدسـاله رایان با اعراب شـاهد این مدعااسـت. سرنوشـت 
ایـن محاربـات وقتـی یکطرفـه شـد کـه اوالد خـود مملکـت قوانین حقه اسـالمی 
را کـه موافقـت  بـا روحیـات آزادی ودیانـت خواهانـه ایشـان داشـت قبـول کردند. 
آنوقت مقاومت کابل شـاهان ازهم شکسـت واین زما نی بود که اززرنج و بسـت 
گرفتـه تـا غزنـه وکابـل نوردیانـت مقـدس اسـالم یـک حصـۀ معتنابـه مملکـت را 

فراگرفته بود."2
ازشـخصیت هـا وامـرای بـزرگ ملی که درآغاز فتوحات اسـالم درافغانسـتان 
درمقابل مهاجمین عرب بمقابله وجنگ های شدید خونین پرداختند میتوان 
کابـل شـاهان،  ازماهـوی سـوری، قـارن هراتـی، نیـزک بادغیسـی، رتبیـل هـا یـا 

تالیف نجیب اهلل توروایانا، قسمت دوم، طبع کابل 1323ص3 یانا افغانستانـ  1.  آر
یانا دایرة المعارف ،ص 3 2.  افغانستان، ازنشرات انجمن آر
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محلـی  امـرای  سـوری،  افغانهـای  غـور،  محلـی  شـاهان  بلـخ،  ملـی  ابراررئیـس 
گردیـز، خـان هـای بلوچسـتان وغیـره نـام بـرد.     بهرصورت،  عربها بعـد ازدو صد 
گردیدنـد بعضـی از مناطـق افغانسـتان  سـال جنگهـای خونیـن  باالخـره موفـق 
چون فاریاب، بدخشان، بلخ، شبرغان وبادغیس را فتح نمایند.  اما هیچگاه 
کننـد، چنانچـه  نتوانسـتند نفـوذ عـرب را خـارج ازسـرحدات نیشـاپورومرو قایـم 
چترال، نورسـتان، سـوات،  باجور، پکتیا  )قسـمت جنوبی افغانسـتان تا دریای 
هـا  افغـان )صفـاری  توسـط خـود شـاهان  تـا خیبـر(  )ازکابـل  وگندهـارا   سـند( 
وغزنـوی هـا( و نورسـتان توسـط امیـر عبدالرحمن بدین اسـالم مشـرف گردیدند.
کـرده بودنـد درتمـام والیـات  امـا افغانهـا بـا آنکـه قسـمًا آئیـن اسـالم را قبـول 
افغانسـتان ازبدخشـان الـی مـرو ونیشـاپور و از کرمـان وسیسـتان الی بلوچسـتان 
وسـند هیچـگاه تـن بـه تسـلط ونفـوذ سیاسـی امپراطـوری امـوی نـداده و باالخـره 
بعـد ازمبـارزات طوالنـی موفـق گردیدنـد کـه آن امپراطـوری راازبین بـرده وخاندان 

عباسـی را جانشـین آن سـازند.
افغانهـا بعـد ازآنکـه دیـن اسـالم را پذیرفتنـد واسـتقالل ملـی شـانرا تأمیـن 
نمودنـد، امپراطـوری هـای بزرگ افغان واسـالمی رادرداخل کشـورخویش اسـاس 
گذاشتند وخود به نشر دین وتمدن اسالم پرداخته وحتی زبان عرب رادر داخل 
وخارج کشورانتشاردادند. خدمات وفداکاریهای بینظیر مردم افغانستان درنشر 
دین ومدنیت اسـالم افتخاردنیای اسـالم بوده وفراموش ناشدنیست. افغانهای 
کشـورپنهاورهند ازخلیـج  مسـلمان ازاینکـه آئیـن ومدنیـت اسـالم رادرسرتاسـر 
بنگال الی دکن نشرنموده ا ند هنوزهم مغروربوده وافتخاردارند. چنانچه غزنوی 
هـا وغـوری هـای افغـان بیش از)160( ملیون نفوس شـبه قاره هنـد را که تقریبًا دو 
چند جمیع نفوس ممالک عربی درخاورمیانه وافریقای  شـمالی اسـت به دین 
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مقدس اسـالم مشـرف سـاختند وپرنفوس ترین کشـورهای اسـالمی رادرنیم قارۀ 
مذکوراسـاس گذاشـتند. افغانها برعالوۀ نشـردین وتمدن اسـال می، شـخصیت 
کردنـد. بطورمثـال دررشـتۀ علـوم  هـا وعلمـای بزرگـی رابـه جهـان اسـالم تقدیـم 
اسـالمی، قـران، تفسـیر وحدیـث وفقـه دانشـمندانی چـون امـام اعظـم ابوحنیفـه 
کابلی)رض(، امام احمد حنبل مروزی)رح(، چهارمین امام بزرگ اسالم وعالم 
حقـوق، ابـن المبـارک مـروی، حافظ ابی عبـداهلل محمد بن نصرمـروزی، ابوداود 
سجسـتانی؛  درادب وزبـان عـرب بشـاربن بـرد تخارسـتانی وابوالفضـل احمـد 
خراسـانی؛  درتراجـم موسـی برمکـی، یوسـف برمکـی، فضل بن سـهل سرخسـی 
کـه  وغیـره.   محمـد بـن موسـی خوارزمـی خراسـانی اولیـن ریاضـی دانـی اسـت 
کتـاب الجبررادرقـرن نهـم هجـری تألیـف نمـود وابوریحـان البیرونـی  نخسـتین 
هـای  اودررشـته  علمـی  تحقیقاتـی  کـه  اسـت  دانشـمندی  بزرگتریـن  غزنـوی 
جغرافیه، فلسـفه، نجوم وزبان شـهرت دارد.  ابوموسـی جابربن حبان خراسـانی 
کیمیـادان قـرن دوم هجـری اسـت. ایـن شـخصیت هـا ومـردان بـزرگ  بزرگتریـن 
همه سـربرآورد گان این کشـورو این وطن اسـتند وجهان اسالم رااز آنها خاطرات 

وسـربلندی نصیب اسـت. 
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فصل سوم
اجزای ملت افغانستان

باشــندگان افغانســتان همــه افغاننــد و کلمــه افغــان بــدون درنظــر گرفتــن مســایل 
بــاالی تمــام مردمانیکــه  نــژادی، مذهبــی، لســانی، قبیلــوی، ســمتی وغیــره 
درداخــل ســرحدات سیاســی افغانســتان زندگــی مینماینــد اطــالق میگــردد. 
کلمــه افغــان را بصــورت انحصــاری مختــص بــه  کــه بعضــی هــا  ایــن نظریــه 
کتلــۀ پښــتون افغانســتان نســبت میدهنــد، تفســیری اســت غلــط وتعبیــری 
اســت نابجــا، چــه تمــام اقــوام ایکــه درافغانســتان ازگذشــته تــا حــال زندگــی 
کلمــه افغانســتان نــام عمومــی، ملــی  کــرده ومیکننــد افغــان اســتند. قبــل ازآنکــه 
کشــورقرارگیرد، مردمــان ایــن ملــت بحیــث بــرادران تاریخــی وملــی  ورســمی 
گاهــی بنــام باشــندگان آریانــای بــزرگ ووقتــی  درپهلــوی یکدیگــر زندگــی نمــوده 
بعنــوان مــردم خراســان،  ملــت واحــدی را تشــکیل داده انــد. وحــدت ملــی 
مســتحکم تریــن عهــد وپیمانی اســت که ازقرنهــا باینطرف مردمان این ســرزمین 
راباهــم متحــد ســاخته وبزرگتریــن آرزوی شــان ایــن بــوده اســت که درطریــق دفاع 
ــان  ــد. مردم ــی نماین ــا زندگ ــد و یکج ــا بیمیرن ــش یکج ــی خوی ــن وآزادی مل ازوط
ــا افغانســتان  ــزرگ، خراســان ی کشــوراولتر ازهمــه خــودرا  جزملــت آریانــای ب ایــن 
کــرده انــد. اجــزای  دانســته وبعــدًا خویشــتن را بایــن دســته وآن دســته منســوب 



ایــن ملــت دربرابرخطــرات وتجــاوزات اجنبــی وبیگانــه اگرجزئــی یــا بــزرگ بــوده 
گــرد آمــده وبمســایل نــژادی  متحــد شــده وقطــع نظــر ازهمــه ملحوظــات دورهــم 
و قومــی کمتریــن اهمیتــی نــداده انــد. درغیــرآن قدرتهــای عظیــم اســتعماری کــه 
تجزیــه ونفــاق، دوری وجدائــی رادرمیــان مردمــان ایــن مرزوبــوم خلــق میکردنــد،  

ــده را ازجهــان بزداینــد. ــر ایــن ملــت زن کــه اث ــد  درآرزوی آن بودن
درین مبحث قبل ازآنکه مسلۀ نژادی رادرطول حیات ملی افغانها مطالعه 
نمائیـم، اقـوام یـا قبایـل عمـده افغانسـتان را ازنظـر مسـلۀ نـژادی بررسـی میکنیـم 
کـه درمـورد  ومزیـد بـرآن سـعی خواهـد شـد نسـبت هـای غلـط ودورازحقیقـت را 
برخـی ازطوایـف شـریف افغـان روایت گردیده با اسـناد ومـدارک تاریخی ودالیل 

منطقـی ازریشـه رد وتکذیـب نمائیم.

پشتون ها
ایــن طایفــه دســتۀ بــزرگ مــردم ایــن ســرزمین را تشــکیل میدهنــد.  بــرای اینکــه 
ــه  ــتون ب ــای پش ــه نامه ــردد،  ب گ ــم آنهــا تاحــدودی روشــن  ــۀ قدی ــل و تاریخچ اص
)ش( دری و پختــون یــا پښــتون بــه )ښ( پښــتو وهمچنــان کلمــه اوغــان یــا افغــان 
ولفــظ پتــان تمــاس حاصــل میشــود تاخواننــدگان درمــورد انــواع تلفــظ وهمچنــان 

رســم الخــط اســمای مطلوبــه آشــنائی پیــدا نماینــد.
بهترین ودرست ترین طریق برای رسیدن باین غایه،  طرح وتذکر آرأ وعقاید 
بـزرگان ومؤرخـان اسـت. بعـد ازنقـل قـول ایـن محققیـن،  بـرای اثبات مزیـد قول،  
کـه مسـتند اسـت اسـتفاده میشـود.   ښـاغلی عبدالرحمـن  ازآثاروکتـب شـان 
کلمـات پتـا ن، افغـان  پـژواک دریکـی ازآثـارش موسـوم بـه پشتونسـتان راجـع بـه 
کلمـه پتـان) Pathan( ازتلفـظ هنـدی  وپشتونسـتان چنیـن اظهـار نظـر میکنـد: 
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کلمـه پشـتون یـا  پختـون ) Pakhtun( بمیـان آمـده وایـن نـام یکـی ازاسـمای قدیم 
مربـوط سـطح مرتفـع ایـران اسـت کـه درخـالل تاریـخ ایـن سـرزمین ضبـط شـده 
قدیـم  افغانسـتان  یـا   )Aryana ( آریانـا  اصلـی  کنین  ازسـا هـا  پشـتون  اسـت. 1  
کـه دراسـناد باسـتانی اوسـتا و ریگویـدا بـه شـکل  )Ancient Afghanistan( انـد 
گردیـده وبنامهـای تاریخـی بلهیـکا  پکـت )Pak-ht( وپوخـت )Pukht( ضبـط 
)Balhika( یـا بخـدی ) Bukhdi( وباختـر) Bakhtar( و یا بکتریا )Baktria( ارتباط 

کـه امـروز بنـام بلـخ ) Balkh( یـاد میشـود. داشـته 
دردایـرۃ المعـارف آریانـا تحـت کلمـه افغـان بنـام یـک قـوم چنیـن تذکـرداده 
شـده اسـت: "تاجائیکه معلوم اسـت اسـم افغان تعریب کلمه اوغان اسـت که 
ازدورۀ اسـالم وعـرب بجـای اسـم اوغـان ازطـرف نویسـندگان ذکرگردیـده اسـت." 
چنانچـه ابـو نصـر محمـد بـن عبدالجبارعتبـی2 درتاریـخ یمنـی خـود واضحـًا 
گان دورۀ  کـه نویسـند  کـه افغـان تعریـب اوغـان اسـت. ازایـن روسـت  مینویسـد 

1.  سـطح مرتفـع ایـران اصطالحـی اسـت جغرافیایـی ومشـهور،این سـطح مرتفع اراضـی موجوده افغانسـتان، ایران 
وپشتونسـتان را ازنواحـی همـوار وغیرمرتفـع شـبه جزیره هندوسـتان جدامیکند واین تقسـیم دربیـن جغرافیه دانان 
شـهرت دارد وازهمین جاسـت که اکثر نویسـندگان وجغرافیه دانان دریای سـند را درحقیقت سـرحد جغرافیایی 
نـام موجـوده مملکـت ایـران بادرنظرداشـت  کـه  گذاشـت  گفتـه نبایـد  وطبیعـی قـاره هندوسـتان میشـمارند.  نا
که برخی از نویسندگان درنوشتن آنرا استعمال میکنندوازهمین  سرحدات موجوده آن مملکت نامیست جدید 

نـگاه اسـت کـه نویسـندگان انگلیسـی همه درآثارخـود ازکشـورایران بنـام پـارس یا)Persia(یادمینمایند نـه ایران.
کبیرشاهنشـاه غزنـه تاریـخ یمنـی رابزبـان عربـی درشـرح حـال آن  2.  ابونصرعتبـی یکـی ازمالزمـان دربارمحمـود 
گلپـا پگانـی آنرادراواخـر  پادشـاه وپـدرش سـبکتگین دراوایـل قـرن پنجـم هجـری تالیـف نمودوابوالشـرف ناصـح 
قـرن هفتـم بـه دری ترجمـه کـرد ایـن کتـاب ازحیـث احتـوای جزئیـات تاریـخ صحیـح دوران محمودغزنـوی دارای 

اهمیتـی اسـت.)تاریخ ادبیـات ایـران تالیـف داکتررضـا زاده مشـفق صفحـه 165(
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اسـالم چـون ابوریحـان البیرونـی1، فردوسـی طوسـی2،  بیهقـی3، منهـاج السـراج4 
وامثالهـم اسـم افغانسـتان را مکـررًا در آثـار شـان ذکرکـرده انـد.   مهـذا هنوزدرقـرن 
هشـتم هجـری نویسـندگانی بودنـد کـه همـان اسـم قدیمـی اوغـان رادرجـای نـام 
جدیـد )افغـان ( درآثـار خویـش مینوشـتند چـون مؤلفیـن ظفرنامـه5، ملفوظـات 
کـه ایـن  تیمـوری ومطلـع السـعدین6 وغیـره.  بیلـو)H. W. Bellew( عقیـده دارد 
اسـم دراوایل اغوان بوده وبسـیارقدیمی ومشـتق ازریشـه آریایی اسـت که بعد ها 

اوغـان وپسـانها افغـان گردیـده اسـت. 7

بـن احمـد بیرونـی درسـال 365هجـری وبـه روایتـی 362هجـری درخـوارزم متولدودرسـال   ابوریحـان محمـد    .1
444و یـا 450هجـری وفـات نمـوده اسـت.این نویسـنده کـه بـه آل ناصرمنسـوب اسـت ازفتوحات ایشـان اسـتفاده 
کردوزبـان سنسـکریت رافراگرفـت وازتالیفـات معـروف ومفیداوکتـاب )االثارباقیـه مـن القـرون  ودرهنـد سـیاحت 
کـه آنرادرسـال390هجری تالیـف نمودونیزکتـاب )تحقیـق ماللهنـد( رابعدازمسـافرت  الخالیـه( درتاریـخ میباشـد 
بـه هنـد دراخبار،عـادات واخـالق هنـدی هانوشـت وروی همرفتـه تالیفـات اوبـه 23جلدکتـاب میرسـدودرعلوم 

ریاضی،طبیعی،هئیت،جغرافیـه وطـب نیزدسترسـی داشـته اسـت.
غزنـوی  محمـود  دربارسـلطان  ازمالزمـان  نیزیکـی  دری  زبـان  بـزرگ  سـرای  حماسـه  فردوسـی  ابوالقاسـم    .2
بودوبنابرروایتی درسـال )330(هجری تولد یافته وبتاریخ )400(هجری وفات نموده اسـت. چنانچه معلوم اسـت 
کـه ازجملـه شـاهکارهای ادب دری بشـمارمیرود. کتـاب مشهورشـاهنامه خویـش را بـه امرمحمودغزنـوی سـروده 
3.  اسـمش محمد حسـین کاتب وکنیت اوابوالفضل بودومدت 19سـال منشـی دیوان رسـایل غزنویان بودوتاریخ 
گویا به)30( جلد میرسـد به زبان دری تالیف نمودوامروزتنها یک مجلد  که  بزرگ درحاالت سـالطین آن سلسـله 
آن باقیسـت کـه درمـورد حـاالت وسـلطنت ووقایـع ایـام سـلطان مسـعود نگاشـته شـده وبتاریـخ مسـعودی شـهرت 
که بنام جامع التواریخ یادمیشـود.وی درسـال 470هجری  کتاب بزرگیسـت  دارد،درحقیفت مجلد پنجم تادهم 

وفـات نمود.
4.  قاضـی منهـاج السـراج جوزجانـی ازمؤرخیـن نامدارافغانسـتان درقـرن هفتـم هجـری اسـت واثرمشـهورتاریخی 
که بنام ناصرالدین محمودشـاه ازسـالطین غوری افغانسـتان درسـال 644هجری  وی هماناطبقات ناصریسـت 
نوشـته وپـس ازذکـر واقعـات 658تاریـخ او خاتمـه میابد. اثـروی دارای 22باب میباشـدواطالعاتی رادرباره سلسـله 

یـان دربرداردوتوسـط راورتـی بـه انگلیسـی ترجمـه وطبع شـده اسـت. غزنویـان وغور
توسـط شـریف  تاوفـات آن حکمران)807(هجـری  تیموراسـت ودردوجلـدازوالدت  تاریـخ مفصـل  5.  ظفرنامـه 
یـه تالیـف گردیده اسـت. نویسـنده این کتاب درسـال )858( الدیـن علـی یـزدی ازادبـا وشـعرای اوایـل دوره تیمور
هجـری درموطـن خودیـزد وفـات نمودوقسـمتی ازمطالـب ظفرنامه ازتاریخ مسـمی به همین اسـم تالیف شـخصی 

موسـوم بـه شـامی کـه معاصرتیموربـود اقتبـاس گردیـده اسـت.
گردیـده ووقایـع بیـن سـالیان )704( کـه توسـط عبدالـرزاق سـمرقندی تالیـف  کتابـی اسـت  6.  مطلـع السـعدین 

و)872(هجـری را محتـوی میکنـد.
گانـه میباشـد  کـه درموردتاریـخ افغانهـادارای دواثرمشـهور جدا 7.  بیلـو یکـی ازنویسـندگان ومورخیـن غربـی اسـت 
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درهرحـال اسـم افغـان واوغـان درمؤلفـات اسـالمی وشـاید بـرای بـاراول ویـا 
العالـم  گمنـام جغرافیایـی  حـدود  ازطـرف مؤلـف  دوم درقـرن چهـارم هجـری 
مـن المشـرق الـی المغـرب بدیـن ترتیـب ذکـر شـده : "سـول دهـی اسـت برکـوه بـا 
نعمت واندرو افغانان اند" وهمچنین درتعریف شـهر بینهار1 مینویسـد:  "جائی 
است پادشاه اومسلمانی نماید و زن بسیاردارد ازمسلمانان وازافغان وازهندوان 
بیـش ازسـی کـس ودگرمـردم بـت پرسـتند."     ازیـن بـه بعـد تـا قرن هشـتم هجری 
کـرده  مؤلفیـن دگرازقبیـل فرشـته 2 وابـن بطـوط وغیـره بـه تکـرار ازاسـم افغـان ذکـر 
انـد.  ولـی اینهـا ازیـن تذکرتنهـا قبیلـه ویـا قبایلـی را  مـد نظـر داشـتند نـه ملتـی را، 
زیـرا هنوزنـام اوغـا ن یـا افغـان بطـور خاصـی درمـورد یـک یـا چنـد قبیلـه اطـالق 
کـرد کـه ایـن نـام اصـاًل نـام ایـن قبیلـه یـا  میگردیـد. معهـذا مشـکل اسـت اظهـار 
قبایـل بـوده ویـا ازطـرف همسـایه هـا واجانب درمورد ایشـان طوریکه اکثـرًا دربین 
گردیده است.  فقط چیزیکه میتوان گفت اینست  ملل معمول است- اطالق 
کـه اسـم افغـان روزبـروز بـه دایـره نفوذ ش می افـزود تا جائیکه درقـرن دهم هجری 
ایـن اسـم آنقدرعـام شـده بـود کـه نـه تنهـا یـک نـام ادبـی بلکـه اسـم یک قسـمت 
کلیـۀ قبایـل ابدالـی بشـمار میرفـت. درقـرن  بـزرگ پشـتونهای افغانسـتان یعنـی 
دهـم هجـری ایـن نـام عـام ترودرقـرن دوازده هجـری شـامل تمـام قبایـل پشـتانۀ 
کـه بعـدًا مؤرخیـن افغـان،  گردیـد  افغانسـتان اعـم از ابدالـی، غلجایـی وغیـره 
 A( که درسـال 1879میالدی درلندن بچاپ رسـیده واثردیگرش بنام)Afghanistan and the Afghans( یکی بنام

General Report on the Yusufzais( که درسـال 1879میالدی درلندن طبع شـده اسـت.
کـه  1.  ایـن نـام را آریانادایـرة المعـارف بینهارمینویسـد. اماشـاغلی مینورسـکی )V. Minorsky( درترجمـه خـود 
بارتولد به آن مقدمه نوشـته درمتن بامالی )Ninhar(ضبط نموده ودرحاشـیه )Banihar(داده اسـت )حدودالعالم 
کتـاب حدودالعالـم درحـدود سـال  کـه  ترجمـه انگلیسـی مینورسـکی چـاپ لنـدن(. عـده یـی را عقیـده برانسـت 

)372(هجـری مسـاوی بـه )982(میـالدی نگاشـته شـده اسـت.
کـه تاوقایـع سـال)1015( گلشـن ابراهیمـی یـا تاریـخ فرشـته تالیـف محمـد قاسـم هندوشـاه اسـترآبادی اسـت    .2

هجـری رادربـردارد.
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هنـدی و ایرانـی اسـم افغـان را بـه مفهـوم بـزرگ تـری درآثارخویش اسـتعمال کرده 
اند.  

مـاری لویزکلیفـورد )Mary Louise Clifford( درکتابـش بنـام سـرزمین ومردم 
افغـان کـه درسـال 1962 درنیویـارک بـه طبـع رسـیده راجـع به کلمـه افغان چنین 
مینویسـد: "نـام اوگان )Avghan( بـرای نخسـتین باردرتاریـخ فتوحـات عـرب بـه 
سـرزمین هندوکـش اطـالق گردیـد.... ظاهـرًا ایـن اصطـالح ازطـرف خارجـی هـا 
بـاالی مردمـان کوهـای هندوکـش اطالق شـد ه ومعنـی آنرا تقریبًا معادل شـوالیه 
 )Afghans( یـا اسـپ سـواران میدانسـتند. فاتحیـن عـرب ایکـه در مـورد افگانـز

حـرف زده انـد، مقصـد شـان از پشـتون وتاجیـک بـوده اسـت."1
درایران فتوحات سلسله میرویس غلجائی زیر عنوان افغان ودرهندوستان 
گردیـده وخـان جهـان  بنـام قبایـل متعـدد پشـتانه تحـت اسـم افغـان قیـد وذکـر 
لـودی2 وابوالفضـل درنوشـته هـای خـود همـواره عمومیت این نـام را درمـورد تمام 
قبایل پشـتانه افغانسـتان اعتبار داده اند و به همین جهت بود که هندوسـتانی 
کرده بودند.  بعضی ها  ها درقرن دهم اسم پشتانه را به )پتان( یا پتهان تحریف 
بنابـر مالحظـات سیاسـی میـان )افغـان( و)پتهان( فـرق قایل شـدند. بطور مثال 
کتابـی دریـن موضـوع انتشـار      )James George Scott(    جیمـز جـورج سـکات
داده وازاختالفـات نـژادی بیـن هردودسـته نظـرداده اسـت. بیلـو، نیـز دریـن عمل 
کوتاهـی نکـرده اسـت وسـایرین هـم به تقلیـد ازآنها درمـورد حرفهای ردیـف کرده 

1.  سرزمین ومردم افغانستان ،نویسنده ماری لویزکلیفورد،چاپ امریکا1962، ص 94
کـه عهـده وزارت ایـن  2.  یکـی ازمؤرخیـن دربارسـلطان سـکندرلودی بیـن سـنوات 893و923هجـری میباشـد  
پادشـاه را بـردوش داشـت ودارای اثریسـت بزبـان دری کـه درآن احـوال پادشـاهان هند وبخصوص سـکندرلودی را 

بیـان داشـته اسـت. وفـات اورا درسـال )901(وانمودکـرده انـد.
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اند.1
کلیـه  کـرد طوریکـه نـام  درقـرن سـیزدهم هجـری اسـم افغـان عمومیـت پیدا
ملـت افغانسـتان را دربرمیگرفـت، درحالیکـه پشـتونهای افغانسـتان درمحـاوره 
ونوشـته خودرا پشـتون وپشـتانهـ  پختون وپختانه می خواندند. درارتباط وتماس 
بهر دو اسـم میتوان گفت که نام افغان صبغۀ ملی داشـته واسـم گذاری پشـتون 

وپشـتانه یـک نـام قبیلـوی وقدیمـی اسـت که سـابقه آن تـا عصر ویدی میرسـد.
هرودوتـس )Herodotes( مـؤرخ یونانـی دونیـم هزارسـال پیـش ازیـن از قبایـل 
کتیا( و)پیکی یکا( یا  بنـام هـای ) پکتوایـس( یـا ) پکتوایکی( قدیم وسـرزمین ) پا
)پـا کتیـن( ذکـر کـرده والسـن  )Lassen( همیـن نام های پکتوایکـی ویا پکتوایس 
را بـه پشـتون تطبیـق و ترومـپ )Trump( وگریرسـن )Grierson( آنـرا تائیـد نمـوده 
انـد. دایـرۃ المعـارف اسـالمی ) Islamic Encyclopedia( در مـورد چنیـن تشـریح 
رښ-Rs( در سانسـکریت    ( و  میـدارد: دوحـرف مرکـب )رس-Rs(  دراوسـتا  
بصـورت عمـوم بـه ) ش-Sh( درلسـان آریایـی  تبدیـل میشـود.   مثـاًل پشـت- 
پشـتو- پشـتی- درعـوض لفـظ اوسـتائی ) پرسـتی –Parsti( وکلمـه سانسـکریت  
کتـاب افغانسـتان قدیـم درمـورد چنیـن  ) پرشـتها-Parstha( مـی آیـد.   مؤلـف 
کوهـی  گردیـده ومعنـی آن  مینویسـد: "ایـن لفـظ بمرورزمـان بـه )پشـته( تبدیـل 
میباشـد – پس اصطالح پشـتون برای مردمانی اسـتعمال شـده که درکوه وجبال 
میزیسـتند. بـا الخـره ایـن کلمـه بـه شـکل پشـتون )کـه مفـرد اسـت( وپشـتانه کـه 

درامورافغانهـای  )کـه   1955  ) لنـدن  )The Narrow Smile(چـاپ  کتـاب  مولـف   )Peter Mayne( پیترمیـن    .1
سـرحدی نوشـته باآنکـه درمواردمتعـدد متذکرشـده کـه افغـان وپتان درواقیعت امـر فرقی ندارند اما بـا آنهم درکتاب 
کنان اراضی همجواروغیرمرتفع هندوسـتان را)پتان(  خودمینویسـد کـه )بـه عقیـده خودش ( میتـوان افغانهای سـا
کوهسـتانات وسـرحدات آزاد را افغـان خوانـد. ایـن نویسـنده هرگزجوانـب واقیعـت  کن  حسـاب دادومردمـان سـا

کـه پتانهـا وافغانهـا ازطرزرفتارشـان از هـم متمایزشـده میتوانـد. رامدنظـر نمیگیـرد ومحـض میگویـد 

فصل سوم: اجزای ملت افغانستان   |     57



)جمـع اسـت( تبدیـل و تحریـف شـد – گویـا کـه افغانها اصـاًل کوه زاد میباشـند.   
چنانچـه  نیسـت.  طبیعـی  غیـر  تسـمیۀ  کـدام  هـا  پشـتون  ن  نامیـد  کوهـی 
رومایی هـای قدیـم عربهـا را صحرائـی میگفتنـد و انگلیسـها اهالی اسـکاتلند را 
که مؤرخین یونانی آنرا  باشندگان سرزمین بلند میگویند." 1  بنابران شکل اولی 

تحریـف کـرده انـد میتوانـد بمعنـی باشـندگان سـرزمین بلنـد معنـی شـود.
کتیا  هـم چنیـن سـرزمین پشـتونها ی افغانسـتان را هیرودوتس یونانـی بنام پا
کـوه هـای سـلیمان  کـه بیلـو حـدود آنـرا مشـمول سلسـله  کتیـن ذکرکـرده  ویـا پـا 
وسـفید کـوه دانسـته شـمااًل تـا منابـع دریاهـای سـوات و پنجکـوره وسلسـله کـوه 
یـا هـای لوگـرو  کابـل تـا  جـالل آبـاد  هـای دومـا وازطـرف دگرتـا سـواحل جنوبـی در
کرسـتان وازآنجـا متـوازی عالقه  ممتـد میشناسـد. حـد جنوبـی آنـرا نیـز عالقـه کا
هـای پشـین وشـال ووادی بـوری تـا دریـای سـند تعیـن میکند که بدین حسـاب 
کتیـای هیرودوتـس درکنـار رود خانـه سـند بـا والیـت پشـتونخوای مـا مطابقـت  پا

میکند.
درهر حال اسم افغانستان هم با شهرت اسم افغان یکجا درطی قرون بمیان 
آمده  چنانچه نام افغان ازقبیله خاص به قبا یل پشتون وازقبایل پشتون بتمام  
ملت افغانستان نسبت داده شده است. هم چنان نام افغانستان نیزازمسکن 
قبایل خاص به مسـکن تمام قبایل پشـتون ووسـیع تر ازآن درسرتاسرافغانسـتان 
ازآمـو تـا دریای سـند پهن وعام شـده اسـت. چنانچه دراوایـل قرن هفت هجری 
یعنی سـال )618( احتما اًل برای باراول اسـم افغانسـتان درمورد قسمتی ازقبایل 
کـه  گردیـده  اسـتعمال  هـرات  تاریـخ  درکتـاب  هـروی  سـیفی  ازطـرف  پشـتون 
میگویـد "اولجایتوخطـۀ هـرات را تـا اقصـی افغانسـتان وحـد امـوی  بـه سـلطان 

1.  افغانستان قدیم ،یعقوب حسن، صفحه 42
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غیـاث الدیـن کـرت  مفوض کـرد."1
را  افغانسـتان  نیزنـام  خـود  السـعدین  مطلـع  درکتـاب  عبدالـرزاق  متعاقبـًا 
درمـورد مسـکن قبایلـی ازپشـتون ها، درعالقه تخت سـلیمان ونواحـی آن اطالق 
میکنـد طوریکـه مینویسـد: "ذکـر توجـه امیـر تیمـور گـرگان بـه سیسـتان، قندهار، 
وافغانسـتان" وآنـگاه درتحـت همیـن عنـوان ازعالقـه هـای فـراه، بسـت، قندهار، 
تخت سـلیمان وغیره ذکر میکند ومعلوم اسـت مطلب اوازذکرکلمه افغانسـتان 
همـان عالقـه ونواحـی تخـت سـلیمان بـوده اسـت. امیـن احمـد رازی جغرافیـه 
نویـس قـرن دهـم هجـری حـد جنوبـی والیـت کابـل را درکتـاب هفت اقلیـم خود 
"متصـل فرمـل وبفـرد؟ افغانسـتان" میدانـد ومرتضـی حسـین هنـدی بلگرامـی 
کشـمیر وتومـان  درکتـاب حدیقـه اال قالیـم خویـش مسـکن افغانهـا را در"غـرب 
نیکستان)؟( بجانب ملتان" میشمارد ودرجای دگرمسکن افغانها را "از دریای 
سـند تـا کابـل درمسـافه )150( میـل ازحـدود قندهـار وملتـان تـا تومـان سـداد )؟( 
کافرسـتان )نورسـتان( وکاشـغر میـرود وآنـرا زیـاده از )450(  کـه بـه حـدود  میدانـد 
کرمان وجانب غزنین  میل تعین میکند وهم حدود والیت سیستان را به مفازة 
واطـراف  افغانسـتان وهنـد و..." محـدود میکنـد.2  سـرویلیام بارتـن درینمـورد 
چنیـن ابرازنظرمیکنـد3:   " فـرق بین اصطالحات افغان وپتان چندان مهم بنظر 
نمیرسـد. قبایل هردو طرف سلسـله جبال خویشـتن را پتان یا پشـتون )پختون( 
مـی خواننـد... مردمـان قبایـل سـرحدات آزاد ایـن اصطـالح پتـان را بیشـتر مـورد 

1.  رجوع شودبه افغانستانـ  آریانادایرة المعارف،جلد سوم،چاپ کابل 1335صفحه 266-264
2.  رجوع شودبه افغانستانـ  آریانادایرة المعارف،جلد سوم،چاپ کابل 1335صفحه 266-264

3.  سـرویلبیام  بارتن)Sir W. Barton( یکی ازسیاسـتمداران انگلیسـی اسـت که مدت 19سـال درنواحی سـرحد 
کـه  آزاد مشـغول وظایـف سیاسـی بـوده وکتابـی درینبـاره تحـت عنـوان )India’s North-West Frontier( نوشـته 
 The Princes ( درسـال 1939درلنـدن بچـاپ رسـیده اسـت. ایـن مؤلـف اثـر دگری نیـز دارد که بنام شـهزادگان هنـد

of India( معـروف اسـت.
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اسـتعمال قرارمیدهند. زبان این مردم پشـتو اسـت."1   پیترمن درکتابش چنین 
مینویسـد: "اصطـالح پتـان تلفـظ نادرسـت نامـی اسـت که افغانهـا خـود را بدان 

مسـمی میسـازند وآن کلمه پشـتون اسـت." 2
کـه راجـع بـه افغانهـای سـرحدی نوشـته تحـت  عبدالقیـوم خـان درکتابـی 
عنـوان )مـردم ایـن سـرزمین ( چنیـن اظهارمیدارد:“اسـامی پتـان وافغـان دوکلمه 
متـرادف اسـت وافغانهـا درزبـان خـود خویشـتن را بنـام پختـون یـا پشـتون یـاد 
کـه درسرتاسـر  بالـغ میگـردد  تـن  ملیـون  بـه )15(  تقریبـًا  آنهـا  ونفـوس  میکننـد 
مناطق قبایل نشین وایالت سرحد وقسمتی از افغانستان ) جنوب هندوکش( 
گومـل  کـه شـمااًل وجنوبـًا  بیـن  وهمچنـان وادی ژوب وقسـمتی ازبلوچسـتان 

وکویتـه وقـوع دارد بودوبـاش میکننـد."3
محمد سـیدا خان شـینواری دررسـاله ایکه بنام خیبروتاریخچه مختصرآن 
بـه زبـان انگلیسـی نوشـته مینـگارد کـه اصـل ومنبع اقوام باشـندۀ درۀ خیبرمانند 
عشـایر دیگـر ایالـت سـرحد شـمال غربـی وافغانسـتان بـه یقیـن معلـوم نیسـت 
وچندیـن عقیـده درمـورد موجـود اسـت. حتـی سـید جمـا ل الدیـن مشـهورکه از 
افغانهـای درۀ کنربـود مطالـب ناقابـل اطمینانـی درمـورد ایشـان نگاشـته اسـت. 
کتیـان ) Paktiyan( متعلق بوده  عقیـده صیـح تـر اینسـت کـه افغانها بـه قبیلـه پا

کـه درنواحـی موجـوده طـی قـرون متمـادی زیسـته اند.4
1.  کتاب معروف )India’s North-West Frontier(، ویلیام بارتن ؛ چاپ لندن،  1939صفحه 9-8

2.   پیترمـن The Narrows Smile((، صفحـه 19-20. ایـن مؤلـف بـه سـرحدات آزاد وکا بـل سـفر کـرده ودرکتابـش از 
چنـد تن افغانهای معاصرتذکرداده اسـت.

Gold and Guns on the Af. Frontier( .3( تألیـف عبدالقیـوم خـان چـا پ هنـد 1945صفحـه 16-17ایـن کتاب 
توسـط داکتر نعمت اهلل پژواک ازانگلیسـی به دری ترجمه اما طبع نشـده اسـت.

The Khyber( .4( تالیـف محمـد سـیداخان شـینواری، چـاپ الهـور 1926صفحـه 3)اینکـه نویسـنده مذکـور در 
کـرد تارفـع اشـتباه  زمینـه نوشـته هـای سـیدجمال الدیـن افغـان اشـتباه نمـوده اسـت ازآن تذکراتـی ارایـه خواهیـم 

شـده بتوانـد.(
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اینـک بعـد ازنقـل قـول محمـد سـیدا شـینواری نظریـات سـیدجمال الدیـن 
افغـان را ازکتابـش موسـوم بـه )تمتـه البیـان فـی تاریـخ االفغـان( ارائـه میداریـم.   
سـید جمـال الدیـن افغـان درین کتـاب درفصل اول تحت عنوان )وجه تسـمیه 
افغان( میگوید: "فارسی زبانها، این قوم رابه لفظ افغان میشناسند وهنگامیکه 
بخت النصرملت موصوف رازیر فشاراسـارت گرفت ازدرد واندوه زیاد آه وافغان 
میگفتنـد  افغـان  را  ایشـان  بفارسـی  وفغـان  فریـاد  همیـن  جهـت  بـه  میکردنـد 
وازهمـان آوان بـه همیـن نـام نامیـده شـده انـد. مؤرخیـن دیگرراچنیـن عقیـده 
اسـت کـه نـام خانـواده شـاوول پـدرکالن افغانهـا )افغـان بـوده( واوالدۀ  اونیزبـه نام 
پـدرکالن خویـش یـاد شـده اند. عوام فارسـی ایشـانرا )اوغـان( میگویند که قریب 
لفـظ افغـان تلفـظ میشـود واهالـی هنـد ایشـانرا پتهـان خطـاب کـرده انـد.  برخـی 
ازقبایل افغان که درقندهار وغزنین زیسـت دارند خودرا پشـتون معرفی میدارند 
واهالی خوست – کرم و باجورلفظ پختون وپختانه را قبول کرده اند.    پیداست 
کـه تمـام ایـن اسـامی ازیـک منبع واصـل بوجود آمـده اند وافغـان، اوغـان وپتهان 
همـه معـرف پختانـه میباشـند. ازسـوی دگـر پشـتانه و پاشـتانه احتمـااًل ازکلمـه 
)پاشـتان( گرفتـه شـده کـه آن نـام قریـه ایسـت درنیشـاپور1 ویاهردوبه )بسـت( که 

نـام شهریسـت ازشـهرهای خراسـان ارتبـاط میگیرند."2
با مطالعه اقوال دیگران، سید افغان رادروجه تسمیه ونژاد افغانها نظرچنین 
اسـت: "نظریه من چنانسـت که ملت افغان نژاد ایرانی ) آرین میباشـد(  و زبان 
گرفته شده و با پارسی موجوده  ایشان از زند  و اوستا که زبان قدیم پارسی است 

1.  قریه بلشتان درتاریخ هرات، تالیف ښاغلی خلیلی، درعالقه هرات ذکرشده است.
2.  تمتـه البیـان فـی تاریـخ االفغـان ،اثـر سـیدجمال الدیـن افغـان ،مترجـم دری محمـد امیـن خوگیانـی،  چـاپ 

کابـل ص 64-62
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هـم شـباهت تامـه دارد. مؤرخیـن متـأ خـر چـون ) نورمـان( فرانسـوی وامثالهـم 
برعین نظـر ابـرام دارند."1

نظریه بارتولد محقق نامی درمقدمه ایکه برکتاب حدود العالم نوشته چنین 
کتـاب توسـط  اسـت: تفصیـل اندکـی در بـارۀ ایـاالت افغانسـتان امـروزی دریـن 
نویسـنده آن ) مـرام حـدود العالـم اسـت( بیـان گردیـده اسـت،  امـا ایـن حقیقت 
که افغانها بحیث مردمان این مملکت تاایندم  خیلی دلچسـپ بنظر میخورد 
 Al ( نیـز باقـی انـد. عتبـی  قدیمتریـن مؤلفـی بحسـاب آمـده که اصطـالح نـژادی
Afghaniya( رادرنوشـته هایـش ذکرنمـوده اسـت.2 پیترمـن دریـن بـاره مینـگارد: 
کـه مشـکل اسـت قدامـت قـوم افغـان را  "انسـایکلوپیدیای برتـا نیـکا مینویسـد 
که  برقرن یازده میالدی رسـاند... اما برخی ازمؤرخین جدید غربی عقیده دارند 
قبیلـه  پشـتون عبارتنـد ازاخـالف مسـتقیم مردمانـی کـه هیرودتـس درقـرن پنجم 

قبـل المیـالد ازآنهـا بنـام )Pakti( نام برده اسـت."3
مناسـب اسـت اگر در اینجا یک شـعر شـاهنامه فردوسی را که درسرگذشت 

کنیم: که افغان نژاد خوانده شـده نقل  کوهزاد  رسـتم با کک 
گــروهچنیــن گفت دهقان دانش پژوه مرایــن داســتان را زپیشــین 
یکــی کــوه بــود سرکشــیده بــه مــاهکــه نزدیــک زابــل بــه ســه روزه راه
دگردشــت زی هنــدوان راه بــودبیک ســوی اودشــت وخرگاه بود
وبلــوچنشســته درآن دشــت بســیارکوچ زکــرد  الجیــن  افغــان  ز 

بعد از تذکراتی چند کک کوهزاد را چنین معرفی میکند:

کتـاب تمتـه البیـان فـی تاریـخ االفغـان ،اثـر سـیدجمال الدیـن افغـان ،مترجـم دری محمـد امیـن خوگیانـی،     .1
کابـل ص 71 چـاپ 

2.  حدودالعالم، ترجمه مینورسکی ،مقدمه )V.V Barthold( که ازروسی به انگلیسی ترجمه شده،  ص 29و30.
3.  پیترمن)The Narrows Smile(، ص20
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کوهــزاد کک  بــود  نــام  بگیتــی بســی رزم بــودش بیــادورا 
گــذارنــژادش زافغــان ســپاهش هــزار ــدازو ژوبیــن  ــاوک ان همــه ن

درفرد دیگری فردوسی،  کک را به رستم اینطور میشناسا ند:
کــوچنــژادش به اوغان ســپاهش بلوچ                1 ابــر دشــت خــرگاه بگزیــد 

کک  درمـورد خـود  را  افغانـان  و  اوغـان   - افغـان  کلمـه  فردوسـی  بدینگونـه 
میکنـد. ذکـر  او  واطرافیـان  کر  عسـا بهـزاد2  -بـرادرش 

حکیـم فرخـی سیسـتانی نیـز دراشـعارش ازافغانان نـام برده طوریکـه دریکی 
ازقصایـدش کـه درمـدح سـلطان محمود کبیر سـروده چنیـن میگوید:

بگونــه مثــل  افغانــان درپــره وتیــز
چود سته دسته بهم تیرهای بی سوفار3

کـه همـه جدیـد بـوده و براسـناد تاریخـی متکـی  تـا اینجـا نظریاتـی ذکرشـد 
کـه درمـورد کلمـات ایـن مبحـث وهمچنـان نـژاد واصـل  گفتـه نمانـد  بودنـد.    نا
کـه بکلـی نقطـه مقابـل  افغانهـا یـا پشـتونها نظریـات دیگـری هـم موجـود اسـت 
نظریـات تذکـر شـده قلمـداد شـده میتوانـد.   امـا ایـن تیـوری هـا بیشـتر صبغـۀ 
افسـانوی وخیالـی دارد وکمتـر بـه حقیقـت مقـرون اسـت.   مثـاًل برخـی ازنویسـند 
ک کـه افسـانه وی شـهرت جهانـی دارد میخواننـد.   گان،  افغانهـا را اوالدۀ ضحـا
گروهی را عقیده براینسـت که افغانها ازنسـل آشـوری وکلدانی میباشـند.  طایفۀ 
برآننـد کـه افغانهـا ازنـژاد بنی اسـرائیل بـوده وبخت النصـر بعد ازکشـتار زیاد بقیة 
السیف آنرا درکوهستان غورجا داد.  چندی ازین قبیل نویسند گان فکر میکنند 

1.  ملحقات شاهنامه فردوسی به تصحیح ومقابله محمد رمضان،  چاپ تهران 1312،جلد پنجم ص 53-33
2.   در بعضی منابع از بهزاد بحیث پسر کک یاد شده است. 

3.  دیوان حکیم فرخی سیستانی، بکوشش محمد دبیر سیاقی، چاپ تهران 1335ص62
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کـه کلمـه پختـون از)بختـو( منسـوب بـه بخت النصـر بوجود آمـده وعقیـده دارند 
کـه میـان افغانهـا ویهـود بـالد عرب بعضًا مکاتبـه صورت میگرفـت و چون یهود 
بالد عرب مسلمان شدند خالد نامی را نزد افغانها بسفارت فرستادند تا ایشان 
را بدیـن اسـالم دعـوت کنـد وافغانـان نماینـدۀ چنـد بریاسـت قیـس نامـی کـه به 
)47( نسـب بـه بنـی اسـرائیل وبـه )55( نسـب بـه ابراهیـم پیغمبـر میرسـد بدربار 
نبـوت فرسـتادند وبوسـیله خالـد بحضـور پیغمبـر مشـرف گردیـده مـورد الطـاف 
گروهـی  کـه نسـب افغانهـا بـه شـاوول1 میرسـد.  قرارگرفتنـد.  برخـی مینویسـند 
کـه اسـم درۀ مشـهورخیبر همانـا ازقلعـه خیبرواقـع درعربسـتان  حـدس میزننـد 
مأخـذ اسـت وبدیـن جهـت افغانهـا بنی اسـرائیل اسـتند. جمعیتی اسـم افغان 
را ازکلمـه )افغـان( کـه بـه معنـی آه و نالـه اسـت مشـتق میداننـد.   گروهی شـجره 
افغـان را بـه حضـرت ابراهیم وجمعی نسـب شـانرا به حضرت اسـمعیل پیغمبر 
کسـانی ایشـان را ازاوالد ارمیـا وطالـوت دانسـته وبعضـی هـا  نسـبت میدهنـد. 
حضـرت خالـد بـن ولید را ازنسـل افغان دانسـته مدعی انـد چون حضرت خالد 

اسـالم آورد واسـطه شـد تـا افغانهـای خـودر ابـه دیـن اسـالم دعـوت کنـد.2
کـه نمونـه هـای ازآنهـا در  درمـورد ایـن اقـوال غیـر مسـتند، خیالـی وافسـانوی 
فـوق روایـت شـد، نظـر خـاص نـدارم زیـرا خواننـد گان بصیر خـود حقایـق را درک 
مینماینـد.  ازتذکـر ایـن همـه نظریـات افسـانوی کـه بگذریـم، اظهـارات مـا بیشـر 
بـه عقایـد و آرأی مسـتند تاریخـی اسـتوار اسـت.  قبـل ازهمـه نظریـات محقـق 

1.  شاوول  ) Saul(  در تاریخ بحیث اولین پادشاه بنی اسراییل و مردم یهود ذکر شده است. 
2.  ازاین قبیل روایات درکتب تاریخی دوره مغل به کثرت دیده میشـودوحتی برخی ازتاریخ نویسـان افغان نیزآنرا 
نقـل کـرده اندبطورمثـال نوشـته هـای تاریـخ فرشـته ،عبدالـه خـان هراتی، نعمـت اهلل وامثالهم - ونیزکتاب دپشـتنو 
تاریـخ تالیـف قاضـی عطـااهلل خـان بزبـان پشـتو وترجمـه تمتـه البیـان فـی التاریـخ االفغـان بزبـان دری واکثرکتـب 

نویسـندگان انگلیس مالحظه شـود.
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دانشـمند شـاغلی کهزاد را که همه بر اسـاس قدیمیترین اسـناد تاریخی استناد 
نقـل  اسـت  شـده  ازکشـورتائید  وخـارج  داخـل  مؤرخیـن  اکثـر  وازطـرف  داشـته 
کهـزاد درذیـل عنـوان جنـگ ده ملـک اینطـور تذکـر میدهـد:  مینمائیـم.1  مـؤرخ 
کـه ازسـرودهای ویـدی اسـتخراج شـده یکـی جنـگ  تاریخـی  "درمیـان وقایـع 
بسـیار معروفـی اسـت کـه درمیـان خـود قبایـل آریایـی بعـد ازحرکـت ومهاجـرت 
کناررودخانـۀ پـا روشـنی )Parushni( )ایراوتـی = راوی(  ازحصـص شـرقی آریانـا 
بمیـان آمـده وبـه جنـگ ) ده ملـک( یـا ) ده پـا دشـاه( یـا ) ده قبیلـه( معـروف 
اسـت. مدققیـن ایـن واقعـه را ازپهلوهـای مختلف تجزیه ومطالعه کـرده ونظربه 
اهمیـت ایکـه دارد در خصـوص آن آثـار مسـتقلی نوشـته انـد.   ایـن جنـگ بـرای 
کـردن اسـمای یکعـده قبایـل  بـرای روشـن  کشـورما ومخصوصـًا  تاریـخ ویـدی 
بزرگ، تماس وروابط آنها با یکدیگرواشـتراک مسـاعی آنها با مسـایل دیگردرخور 
اهمیـت زیـاد اسـت. نظیرایـن جنگ، جنگ دیگری هم اسـت کـه میان قبایل 
آریایی درحوزۀ سراسواتی ) هراویتی-ارغنداب( واقع شده ودرآن هم پارۀ قبایلی 
سـهیم بودنـد کـه اوالدۀ آنهـا هنـوز درحصـص غربـی افغانسـتان زندگانـی دارنـد. 
چـون ازتحلیـل ایـن واقعـات بیـش ازپیـش بـر اسـما و موقیعـت قبایـل باسـتانی 
مادرعصر ویدی روشنی می افتد، درسلسله قبایل این جنگ ها را ازین جهت 
آوردیم تا اسمای قبایل یک دفعه روی صحنه بیاید وبعد تا جائیکه معلومات 
کهـزاد ادامـه  کنیـم."   شـاغلی  دردسـت اسـت هویـت بعضـی ازانهـا را روشـن تـر 
میدهـد کـه قبیلـه بـزرگ ومعـروف بهاراته با شـعب و عشـایر خویش بعـد ازاینکه 
مدتـی درجنـوب هندوکش مسـتقر مانـد ازراهـای )کوبهـا( ووادی ارغنـداب ودرۀ 
بوالن به وادی )سـندهو( فرود آمدند ودرماورای آن پیش رفتند. جنگ ده ملک 

1.  تاریخ افغانستان جلد اول کهزاد ص 86 الی 98
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ازواقعاتـی اسـت کـه سـرراه حرکـت آنهـا واقـع شـده و حتـی درتجزیـه عشـایر ایـن 
قبیلـۀ مهـم واتحـاد قبایـل دگردخالت زیـاد دارد. علت ظاهـری این جنگ عزل 
وبرقـراری دونفـر )ریشـی( یـا مشـاورین مذهبـی اسـت. دریـن جنگ قبایـل بزرگ 
وباشـهامت پکتهـا ) پکتویـس، پـارت یـا پختونها(،الیناهـا ) نورسـتانی(، بهاالنـا 
) باشـندگان درۀ بـوالن امـروز(، شـیواها ) باشـند گان قریـب انـدوس( وغیـره باهم 

متحد شـدند. 
اسمای قبایل ده گانه قرارذیل است:

1- الینا ها- Alinas ) نورستانی ها(
2- پکتها- Pakthas )پکتویس، پارت، پختون وپختانه(

3-بهاالنا - Bhalanas ) اهالی موجوده درۀ بوالن(
4-شیواها - Chivas ) اهالی قریب اندوس یا اهالی شیوکی کابل(      

             Vishanins-5-ویشانن ها
                          Anus -6-انوها

                    Druhyus 7-دریوها
              Turuasus-8-تورواشاها

                       Yadus-9-یادوها
کنان اندوس علیا و باشندگان حواشی گندهارا( 10-پوروها- Purus )سا

 )Pakthas( کهـزاد بـه ادامـه بحـث تاریخـی درمـورد قبیلـه پکـت هـا ښـاغلی 

کـه ازباختـر تـا مـاورای سـند  چنیـن مینـگارد: "پکـت هـا ماننـد قبیلـه )بهـارت( 
سـیروحرکت آنـرا ترسـیم کردیـم هم یکی ازقبایـل معروف )ویـدی( کتلۀ باختری 
که بیش ازعصر مهاجرت درجامعه آریایی درباختر میزیسـت. درحوالی  اسـت 
کـه آغـاز مهاجـرت آریایـی هـا ازباخترمحسـوب میشـود، قبیلـه  1900 و2000ق-م 
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پکـت هـا دوحصـه شـده شـاخۀ بـا قبایـل وعشـایر دگـر کـه معروفتریـن آنهـا درجـز  
پنکـه جانـا  یعنـی قبایـل پنجگانـه واتحادیـه ) ده قبیلـه( اسـم بـرده شـده انـد بـه 
جنوب هندوکش فرود آمده وبا الخره دردامنه های کوهسـارومناطق دشـوارگذار 
معـروف  هـا  پکـت  بنـام مسـکن  را  وآنجـا  گرفتـه  آریانـا مسـکن  جنـوب شـرقی 
سـاختند."  شـاغلی کهـزاد میفزایـد کـه آنهائیکـه "مهاجـرت نکردنـد ماننـد بسـا 
قبایـل دیگـر درباختـر بـه زندگانـی ادامـه داده ودرهمانجـا ماندنـد. ایـن شـاخه 
گذرانیـده وحتـی تـا حوالـی وسـط قـرن  مدنیـت ویـدی واوسـتایی رادربخـدی 
کـه )ارسـاس( پارتـی یکـی ازرؤسـای آن بطـرف غـرب رفتـه وبرعلیـه  سـوم ق-م  
یونانـی هـای شـامی اعـالن اسـتقالل میکنـد،  نـام و نشـان آنهـا درباختـر مشـهور 
اسـت. ازپکـت هـا یـا پـارت هـا یـا پختونهـا ئیکـه دربخـدی ماندنـد شـاخه ای  با 
مهاجرینـی کـه بطـرف غـرب رفتنـد بـه مـاورای غربـی هریرود حـوزه هـای )اترک ( 
وکشـف رود را تـا نزدیکـی هـای سـواحل خزراشـغال کردنـد وآنجا بنام شـان پارتیا 
یعنـی سـرزمین پارتهـا شـهرت یافـت کـه یکـی ازغربی ترین والیـات آریانا بـود.   با 
اشاره ومعلوماتیکه هرودوت میدهد شاخۀ کوچکی هنوزهم بیشتر بطرف غرب 
رخـت کشـیده ودرحصـص غربی ارمنسـتان رحـل اقامت افگندنـد ودرآنجا هم 
ک شـان باسـم پکتیـکا معـروف شـد  خودشـان بنـام پکتیـس یـا پکتویـس و خـا
واین غربی ترین شـاخۀ کتلۀ پکتهای بخدی اسـت که تاریخ نشـان ایشـانرا گم 
کترا) شـمال(  نکرده اسـت.   اسـم پکت، پکتی، پکت ها، در بخد، بخدی و پا
کـت وپکتهـا و پخـت  کترا)شـمالی( درصفحـات شـمال هندوکـش در پا و اپا
وپختیخا وپختونخوا درپیرامون دوطرفۀ سپین غر سمت جنوب آریانا، پارت و 
پارتیا حوزه کشـف رود واترک یعنی هیرکانیا یا والیت پارتیای آریانا،  درپکتیس 
وپکتویـس و پکتیـکا درارمنسـتان غربـی همه جا اثر بخشـیده وفقه اللغت همه 
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اینهـا را باهـم پیونـد میزند. "
شاغلی کهزاد در ادامه به مطالعۀ شاخۀ جنوبی پکت ها که درسرود ویدی 
کـه ازبخـدی بـه  کـه "آن شـاخۀ قبیلـه پکـت هـا  ذکـر شـده پرداختـه و میفزاینـد 
جنـوب هندوکـش فـرود آمـد درعصرویـدی دردره هـا ودامنه های دوطرفه سـپین 
غرمستقرومقیم شد و قراریکه بعد ترخواهیم دید سرودهای ریگوید درجنگ ده 
قبیله وجاهای دگر ازایشان نام میبردودربعضی موارد ازشاهان آنها هم اسم برده 
اسـت.   نـام ونشـان ایـن قبیله باسـتانی کشـوردرمرورزمانه همیشـه زنـده ونمایان 
بـوده ومؤرخیـن بـزرگ هرکـدام ازآنهـا اسـم بـرده انـد. هـرودوت پدرمؤرخیـن درقـرن 
ک مسـکونۀ آنهـا  چـار قبـل المیـالد ازقـوم پکتـی یـا پکتیـس، یـا پکتویـس وازخـا
پکتیکاـ یا پکتیا ازهردوذکر کرده ورسم الخط یونانی این نام ها ومحل بودوباش 
ک  شـان را واضـح نشـان میدهـد کـه مؤرخ مذکور ازقومی بنام پښـت وازقطعه خا
مسکونه آنها با سم )پښتیخا( یاد مینماید.   استرابوو پلینی ازایشان نام نمیبرند 
کـه هرکـدام آن بیشـتر  کـرده انـد  زیـرا آنهـا بیشـتر نامهـای عمومـی را اسـتعمال 
ازچندیـن قـوم وقبیلـه را دربرمیگرفـت. بطلیمـوس از آنهـا بصـورت ضمنـی ذکـر 
ک آنهـا یعنـی "پکتیـن" را بطـرف جنـوب پاروپـا میـزاد قرارمیدهـد زیـرا  کـرده وخـا
مشارالیه درتعریف اراکوزی )حوزه ارغنداب( میگوید: اراکوزی  را ازپاروپا میزاد 
کرد  ک پکتی ها را جستجو  یعنی ازخطه ایکه بجنوب آن باید پکتین یعنی خا
کوهـی موسـوم بـه پرسـوتس ) Persuetes ( جـدا میکنـد.  هـرودوت پکتیـس هـا و 
ک مسـکونه، البسـه، عـرف و عـادات بعضـی شـهر هـا وروسـای آنهـا را خوب  خـا
میشـناخته وبـا وجودیکـه معلومـات اوبیـش ازچنـد جملـه ای نیسـت معذالک 
جمـالت او هرکـدام بجـای خـود بسـیار مهـم وازآن بعضـی نظریـه هـای اساسـی 
بدسـت مـی آیـد. دربـاب لبـاس واسـلحه آنهـا مینویسـد: پکتیـس هـا لباسـی 
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داشـتند ازپوسـت، تیروکمـان آنهـا بشـکل و نمونـه محلـی خودشـان بـود، ریـس 
شـان ارتینـت  )Artynte( پسـر ایتهامتـر)Ithamatre( نـام داشـت.   نکتـۀ مهمـی 
کـه ازیـاد داشـتهای هـرودت بدسـت میایـد تشـابه عـرف وعـادات پکتیـس هـا با 
کـه بـذات خـود بـا اهمیـت اسـت وشـهادت صریـح  مـؤرخ  باختـری هـا اسـت 
معـروف یونانـی هـم آن را تاییـد میکنـد   زیـرا میگوید که با شـندگان حوالی شـهر 
کسـپا تیـر)Caspatyre = کابـل( واهالـی سـرزمین  )پکتیـک( یـا )پښـتیخا( ازروی 
کـه  عـرف وعـادات بـا باختـری هـا شـباهت زیـاد داشـتند.1   پـس شـبه نیسـت 
پښـت هـای هـرودوت عبـارت ازکتلـۀ "پشـتون" امـروزی و "پکتیـای" اوعبـارت 

از پښـتیخواه سـه الـی چـار صـد سـال قبل و پښـتونخواه اسـت کـه تـا امـروز ازبین 
نرفته" اسـت.2 

ښـاغلی رښـتین دراثـرش بنام ادبیات پښـتو مینویسـد کـه  قـوم پشـتون یکی 

کـه درحوالـی 484 ق-م میزیسـت  ازاقـوام آریایـی اسـت ومـؤرخ مشـهوریونانی 
ایـن قـوم را بنـام هـای "پکتی=پکتویس=پکتیـس"  یـاد نمـوده وعـالوه میکنـد 
کتیـا" بودوباش داشـتند.  کـه ایـن قوم سلحشوردرسـرزمین "پکتیا = پښـتیخا = پا
بطلیمـوس نیزسـرزمین افغانهـا را "پکتیـن" خوانـده وسـایر مستشـرقین ازقبیـل 
السن، ترومپ و گریرسن کلمه پکهت ویدا و پکتویس یونانی را با کلمه پښتون 
کـه قـوم پکـت = پخـت =  یـا پختـون امـروزی مقایسـه نمـوده وبـه نتیجـه رسـیده 
پښـتانه  بـرده شـده همانـا  نـام  کـه درحـدود 3500سـال قبـل ازایشـان  پکتویـس 

امروزی اسـت.3

Etude Afghane par, V. Henry(  .1(، پاریس 1882 ،ص 2
2.   شـاغلی کهـزاد در  تاریـخ افغانسـتان جلـد اول دریـن مـورد تفصیـالت مزیـد ایـرا ارایـه مینماینـد کـه خواننـدگان 

محتـرم مـی تواننـد بـرای معلومات بیشـتر بـه آن مراجعـه نمایند. 
3.  دپښتو ادبیاتو تاریخ،  رښتین، ص 2-۱
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چنانچه گفته آمدیم کلمه پکتیکا تا ایندم نیز بشکلی درادبیات زبان پشتو 
باقی مانده اسـت. مثاًل شـکارندوی شـاعر دربارسـلطان معزالدین محمد سـام 
غوری هنگامیکه شاه مذکوربعد ازسال 561 هجری به هند حمله نمود درمدح 
سلطان قصیده های دارد ودرآن کلمه "پښتونخا" را ذکرنموده است.1  همچنان 
کلمۀ  که تذکرۃ اولیای افغان را بعد ازسـال 612 هجری نگاشـته   کو  سـلیمان ما
"پښـتیخا" را بحـذف )واو( ذکرکـرده اسـت.2  خوشـحا ل خـان ختک نیـز دردیوان 
خویـش وهمچنـان احمـد شـاه بابـا ابدالـی ایـن کلمه را متذکرشـده انـد3. آخوند 
درویـزۀ ننگرهـاری نیـز کـه درحدود )1000( هجری میزیسـت این کلمـه را درچند 

جا درنوشـته هایش ذکر نمود ه اسـت.4
کتیکا به کلمه پښتیخا و پختونخواه  ښـاغلی حبیبی درمورد تبدیل کلمه پا

مینویسـد: چـون تبدیـل )خ( بـه )ک( درعصـور سـابقه مطـرد بـوده مخصوصـًا 
یونانـی هـا اینگونـه ابـدال هـارا درتلفـظ کلمـات مرتکـب شـده انـد. بنابـران )خ( 
کـه هـرودوت  کتیـکا  گفتنـد پـس همـان پـا  کردنـد و )کا(  )خـا( را بـه )ک( ابـدال 
پښـتونخواۀ  همیـن  شـبهه  بـدون  ذکرکـرده  ازیـن  پیـش  )2500(سـال  درحـدود 

کـه نـام یکـی ازوالیـات تاریخـی وطـن عزیزماسـت. 5 امـروزی اسـت 

تا جیک ها
تاجیــک هــا کــه دومیــن دســتۀ بــزرگ مــردم افغانســتان را تشــکیل میدهنــد مانند 
کــه حیــن مهاجــرت آریایــی هــا ازایریانــام ویجــو  پشــتونها بــه قبیلــۀ قدیــم آریایــی 

1.  این بیت قصیده درپته خزانه،طبع دوم چاپ تهران،  ص 56، سطر )5(مالحظه شود
2.  پښتانه شعرا ،جلداول، حبیبی، ص70-64.

3.  کلیات خوشحال خان، ص 630و دیوان احمدشاه بابا، ص 321
4.  نسخه های قلمی مخزن االسالمـ  باستناد تعلیقات پته خزانه،  حبیبی، ص 208

5.  تعلیقات پته خزانه، ښاغلی حبیبی، فقره اول 
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گردیــده انــد منســوب انــد. )Arianum Vijo(1 درافغانســتان مقیــم 
کـه در  طوریکـه قبـاًل  تذکـر رفـت،  هـرودوت مـؤرخ معـروف ازچهارقـوم بزرگـی 
پکتیـکا باهـم یکجـا زندگـی مینمودنـد نـام بـرده اسـت کـه این اقـوام عبـارت اند 
گیدی )قبیلـه ختـک (  گندهـارا(، اپاریتـی )افریـدی(،  سـتا گنـدار )اهالـی  از 
ودادیکـی "دادی" یـا "دادیـک" یـا تـا جیـک.  ښـاغلی کهـزاد مـؤرخ بـزرگ درکتاب 
تاریخ افغانسـتان راجع به تاجیک ها چنین مینویسـد: "هرودوت محل اقامت 
کـه یکـی ازشـعب پکتـی  ایشـان را درپکتیـکا قرارمیدهـد ازیـن معلـوم میشـود 
هـا )پختونهـا( بودنـد وبـا گنـداری هـا باشـندگان صفحـات شـرقی آریانـا تمـاس 
نـام  کسـی دیگـری  و پیوسـتگی داشـتند. از"دادیـک هـا" بـه عنـوان   دادیـک  
نبـرده  ولـی اسـترابو ازقومـی باسـم "دردی" )Derdae(  وبطلیموس بنـام "دارادری" 
کـه  )Daradraee( یـا ”دارانـدی" )Darandi( تـذکارداده انـد واحتمـال زیـاد میـرود 
مقصـد ازیـک قـوم واحـد باشـد. بطلیمـوس سـاحه مسـکونی  "دارادری هـا" را 
یـا )کندهـار( قرارمیدهـد  یـا ) هـرات( واراکوز درشـمال غـرب "درانجیانـا"  بیـن آر
"بکتریـوا"  اراکـوزی  ودرحصـه  "دارانـدی"  یـا  آر طـرف  درقسـمت  ومیگویـد 
کنـه )Tata Kene( موسـوم اسـت.2    )Bactrioi( اسـکان دارنـد ومرزبیـن آنهـا بـه تاتا
راولسـن  درضمیمـه کتـاب خـود در حصـه اول جلـد چهـارم تاریـخ هـرودوت در 
مورد شـرح داده و مینویسـد که احتمال دارد درعصر جغرافیه نگار یونانی یعنی 
ک اصلی  بطلیمـوس،  تاجیـک هـا بایـن منطقه مهاجرت نموده باشـند ولی خا
آنها بیشتر بطرف شرق درحدود غزنی و دامنه های پاروپامیزاد بود که با گنداری 

کـه آریایی هـا  درآن نسـل بعـد  Arianum Vijo(  .1( یـا ایریانـام ورتـه یـا ورشـه جـای ومسـکن آریایـی هـا یاسـرزمین 
النسـل تولـد شـده انـد.

2.  هند قدیم بطلیموس،  تالیف کرندل مکدونالد، ص 312
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هـای مجـاور درتمـاس بودنـد.  ایـن دادیـک هـا که مؤلفین یونانـی و التینی ازآنها 
کـه امـروز بنـام  کـرده انـد ازقبایـل قدیـم وازشـاخه هـای آریایـی ایـن کشـوراند  یـاد 
تاجیک یعنی با همان نام باستانی خود درنقاط مختلف آریانا زندگی میکنند 
وازگذشـته هـای دورتـا امـروز بـا سـایر قبایل مسـکونه آریانا بکمـال همرنگی و هم 
آهنگـی زیسـت کـرده انـد.  انـدره برتلـو میگوید که اسـلحه "دادیک ها" شـبیه به 
باختـری هـا بـود.1  دادیـک هـا یـا تاجیـک هـا عبـارت ازهمیـن مردمانـی هسـتند 
کـه درزبـان زنـد آریانـا بیشـتر مرکز ثقل آن صفحـات جنوب کشـوربود وبنام داکیو 
)Daqyou( یعنی کسـانیکه زیاد تر به زمین وکشـت وزراعت عالقه داشـتند، یاد 
کـه کلمـه دهقـان ازهمـان کلمـۀ داکیـو بمیـان  گردیـده انـد.  مالحظـه مینمائیـد 
آمـده اسـت. و دهقـان درقـرون اول اسـالمی بلند ترین عنـوان نجابت وفضیلت 

بشـمارمیرفت.“ 2
ښـاغلی عبدالرحمن پـژواک دراثـرش بنام افغانسـتان یـا آریانای باسـتان که 

بـه زبـان انگلیسـی نوشـته شـده در مـورد چنین مینویسـد: پشـتونها و تاجیک ها 
بـه دوقبیلـه قدیـم آریایـی که درجریان مهاجـرت ها ازایریانم ویجو به افغانسـتان 
آمـده و درآنجـا مسـکن گزیدنـد تعلـق دارنـد. یگانـه فرقـی که دربین ایـن دوقبیله 
افغـان دیـده میشـود عبـارت اززبـان ایشـان اسـت چـه پشـتونها بـه زبـان پشـتو 
گـروپ  و تاجیـک هـا بـه زبـان دری صحبـت مینماینـد. هـردو لسـان بـه عیـن 

زبانهـای آریایـی مربـوط بـوده و شـباهت بسـیارنزدیک باهـم دارنـد.3
ښـاغلی نجیـب اهلل توروایانـا راجـع بـه تاجیـک هـا چنیـن مینویسـد: "پکـت 

1.  هند قدیم بطلیموس،  تالیف کرندل مکدونالد، ص 313
یانا تالیف کهزاد، طبع کابل 1321ص 4-2 2.  تاریخ افغانستان، کهزاد ،جلد اول، ص 102-103وهمچنین آر

3.  افغانستان)آریانای باستان( تالیف عبدالرحمن پژواک بزبان انگلیسی چاپ انگلستان 1954ص59.
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هـا بـه شـعب مختلـف تقسـیم میگردنـد ویکـی ازشـعب مهمـۀ شـان دادیـک یـا 
تاجیـک هـا اسـت. پکـت هـا ازروزگاران سـلف تـا امروزبزرگتریـن قسـمت ایـن 

مملکـت را تشـکیل میدادنـد."1
فریزرتیتلرمـؤرخ انگلیسـی درکتـاب تاریـخ افغانسـتان خودراجـع به تاجیک 
هـا بعدازآنکـه اصـل ومبـدأ آنها را نامعلوم میداند مینویسـد:  "تاجیک ها ممکن 
اسـت باشـندگان اصلـی ایرانـی ) آریایـی( مملکـت افغانسـتان بـوده باشـند. 
نماینـدۀ سیاسـی چیـن بنام چانک کیـن )Chang-K’ien( که درسـال 128قبل 
 )Ta-hia( کتریـا  را تاهیـا المیـالد ازکشوراکسـوس دیـدن نمـوده اسـت،  مـردم با
که بسـیاری ازصفات  نامیده وآنها را طوری بصورت واقعی ودرسـت شـرح داده 
اختصاصـی تاجیـک هـا رافرامیخوانـد.   قـرار گفتـه وی،  تاهیـا کـه اخیـرًا توسـط 
بـدوی  )یعنـی  ثابـت ومسـتقری داشـتند   کن  گردیدنـد، مسـا فتـح  هـا  یوچـی 
نبودنـد(، درشـهرهای حصاردارزندگـی مینمودند وتاجران زیـرک وباهوش بودند 
امـا جنـگ آوران خوبـی نبودنـد. ایـن شـباهت ها برجسـته وقابل توجه اسـت اما 

ثبوتش دردسـت نیسـت."2
امـا  نیسـت،   شـک  جـای  انـد  هوشـیاروزیرک  مردمـان  هـا  تاجیـک  اینکـه 
کـه جنـگ آوران خوبـی نمـی باشـند بـه شـدت و  گفتـه نویسـنده انگلیـس  ایـن 
صراحـت قابـل تردیـد اسـت چـه تاجیک هـا ماننـد بـرادران پښـتون وسـایر قبایل 
افغان مردمان شـجاع، جنگجو وصف شـکن بودند وهسـتند ودرتمام مبارزات 
ازاصـل مطلـب  اینکـه  بـرای  انـد.    ایـن مملکـت سـهم مسـاوی داشـته  ملـی 
کـرده  بدورنرفتـه باشـیم وهـم جـواب مختصـری بایـن نویسـنده انگلیـس ارائـه 

یانا یا افغانستان قدیم، توروایانا،  ص 169 1.  آر
2.  افغانستان، تالیف دبلیو.کی. فریزر تتیلر،  چاپ دوم، لندن1958ص55-54
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بتوانیـم یک قسـمت ازنوشـته سـیدجمال الدین فیلسـوف ومفکـر بزرگ افغـان را 
راجع باین قبیله افغان بدون تصرف روایت میکنیم: " ازجمله قبایلیکه دربالد 
کـه درشـهر هـرات وتوابـع آن  افغـان سـکونت دارنـد یکـی قبیلـه تاجـک اسـت 
ودرشهر کابل ونواحی آن وشهرغزنی واطراف آن ودردهات بلخ وبین کابل وبلخ 
ودرلغمـان ومرکـزآن سـکونت دارنـد. ایـن قبیلـه بسـوی صنعـت وحرفـت میـالن 
آهنگـری  وتجـارت،  دارنـد ودرصناعـت  کمـال جدیـت  ودرکاروکسـب  داشـته 
کداری  ومعمـاری وغیـره صنایـع معـروف بـوده ودرفـن زراعـت ودرخت شـانی وتا
کوهستان  اهتمام تمام میورزند وتجارت را دوست دارند. ازجمله ایشان اهالی 
کابـل انـد که....غالـب رجـال آنجـا را مسـلح دربرجهـا نشسـته خواهیـد دیـد کـه 
پاسـبانی مینمایند وایشـان قسـمتی ازخنجرهـای درازرا حمایـل مینمایند. این 
کـه  کمترکسـی وجـود داشـته باشـد  کمـال مهـارت دارنـد و  قبایـل درهـدف زدن 

تیررابـه هـدف نرسـاند." 1
افغانسـتان  درکتـاب   )Mary Bradley Watkins( واتیکنـز  برادلـی  مـاری 
خویـش کـه درسـال 1963 طبـع گردیـده راجـع بـه تاجیـک هـا چنیـن مینویسـد: 
بزرگتریـن واحـد دیگربعد ازپشـتونها تاجیکها اسـت. مردم تاجیک ازنسـل یکی 
کـه ازطـرف وقایـع نویسـان قدیـم دادیـک )Dadic( نامیـده شـده   ازقبایـل آریایـی 
میباشـند. ایـن  قـوم بـه فراهـم نمـودن اشـخاص بـا تعلیـم وتربیـه بـه دسـتگاه و 
بزبـان دری  کـه  ایـن مـردم  کمـک مینمایـد. قسـمت اعظـم  ادارات حکومتـی 
صحبت مینمایند،  زارعین مقیم ومستقر و صنعتگران خوبی میباشند. عده 
کمی ازتاجیک ها درتحت شرایط  نهایت ابتدایی درپامیرات یا تنگنای واخان 
یـا درکـوه هـای مجاور بدخشـان زندگی دارند. تاجیک ها باشـندگان قدیم آریانا 

1.  تتمته البیان فی تاریخ االفغان، سیدجمال الدین افغان، ص173-172
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وخراسـان و تقریبـًا ثلـث نفـوس افغانسـتان موجـوده را تشـکیل میدهنـد.1
 Donald( ویلبـر  ان  دونالـد  وتالیـف  تدویـن  افغانسـتان  کتـاب  چنـان  هـم 
کـه درسـال 1962 نشـرگردیده، آریایـی بـودن تاجیـک هـا را تائیـد   )N. Wilber
ایـن  آن(  وسـرزمین  )افغانسـتان  کتـاب  مولـف  لویزکیلفـورد  مـاری  میکنـد.2  
مطلب را که تاجیک ها ازباشـندگان اصلی افغانسـتان ونژاد آریایی اند تقویت 
نمـوده ومینویسـد کـه "کلمـه افغـان بـه گمـان غالـب پشـتونها وتاجیـک هـا هـردو 
را دربرمیگیرد."3  همچنان داکتر ارنولد فلیچر پروفیسـورتاریخ اززندگی چندین 
قرنـه پشـتون وتاجیـک درپهلـوی هـم بـا هـم آهنگـی خـوب صحبـت مینمایـد.4
ایـن همـه اسـناد وشـواهد تاریخـی کـه ازقـول نویسـند گان ومؤرخیـن داخلـی 
کـه تاجیـک هـا ماننـد پشـتونها یکـی  وخارجـی درفـوق ذکـر شـد ثابـت میسـازد 
ازقبایـل بسـیارقدیم ایـن سـرزمین بـوده ونـژادًا آریایـی انـد.  حتـی بقـول بعضـی 
تاریـخ  نویسـنده   )Sir Percy Sykes  ( سـایکس  سرپرسـی  ازجملـه  ازمؤرخیـن 
افغانسـتان بسـیار امکان دارد که پشـتون ودادیک هردو با هم برادر واقعی وفرزند 
گـی را دربیـن خویـش  یـک پدربـوده باشـند وبعـد ازآنکـه وظایـف ومشـاغل زنـد 
تقسـیم نمودند، درزبان وبعضی ازصفات ایشـان تغیرات جزئی وارد شـده باشد 
چنانچه  برخی را عقیده براین است ) و نویسنده کتاب نیز آنرا تائید میکند(  که 
بعـد ازفـوت پـدر بـرادر دادیک به وظیفه زمین داری، کشـت و وزراعت گماشـته 
شـد وبرادرپشـتون وظیفه دفاع آنرا به عهده گرفت وبمرورزمان هریک دروظایف 
محوله تخصص وعالقه مندی بیشـتری پیدانمودند.  این بدین معنی نیسـت 

1.  افغانستان، تالیف )Mary Bradley Watkins(، چاپ امریکا1963 ،ص 9
2.  افغانستان، تالیف ))Donald N. Wilber(، چاپ امریکا 1962، ص44

3.  سرزمین و مردم افغانستان، تالیف ماری لویز کلیفورد،  ص 43و94
4.  افغانستان شاهراه کشور گشایی ،ارنولد فلیچر، ص 15
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کـه - بـه عقیـدۀ بعضـی ازمؤرخیـن خارجـی- دادیـک هـا صفـت جنـگ جوئـی 
خویـش راازدسـت دادنـد وپشـتون هـا بعکـس ازداشـتن حیـات مدنـی وشـهری 
گردیدنـد. ایـن فکرشـاید اکنـون بیـش ازفرضیـۀ نباشـد امـا امیـد  بکلـی محـروم 
آن میـرود کـه روزی بـا تحقیقـات عمیـق ودامنـه داری بحیـث یـک حقیقـت که 

رابطـۀ نزدیـک خونـی بیـن تاجـک و پشـتون را ثابـت نمایـد بـه اثبات برسـد.
اینکه بعضی ازنویسند گان ومؤرخین خارجی با وجود تتبعات فراوان اصل 
ومبـدأ تاجیـک هـا را تاریـک ومبهـم میداننـد نیزدلیلـی بزرگی اسـت کـه قدامت 
تاریخـی ایـن قبیلـه افغـان را دریـن سـرزمین ثابـت میسـازد.  مهـذا بـا ایـن ابهـام 
وتاریکـی بازهـم اکثـر مؤرخیـن خارجـی جزاینکـه ایـن قبیلـه را آریایـی بگوینـد 
گان افغانسـتان بشـمارند چـاره دیگـری نداشـته  وازجملـه قدیمتریـن باشـنده 
انـد.  امـا  نظریـات وعقاید مسـتند وتاریخی ایکه صرف بخش انـدک آنرا در فوق 
تذکر دادیم، جمیع اقوال غیرمستند خیالی وافسانوی راکه زادۀ عدم معلومات 
هـا  وسیاسـت  محـض  تعصبـات  بـه  متکـی  ویـا  ونادرسـت  ناقـص  ویادانـش 
واغـراض اسـتعماری اسـت وخواسـته انـد بـه نحـوی ازانحـأ تخـم نفـاق وجدائی 
رادربیـن ایـن دوقبیلـه افغان که ازقرنها باینطـرف درپهلوی هم بایک هم آهنگی 
عام وتام مانند برادران تاریخی زند گی نموده ودرجمیع مصایب واضرار ومنافع 

ملـی وخوشـی هـای تاریخـی باهم شـریک وسـهیم بـوده انـد، تردیـد مینمایند.

هزاره ها
یکــی ازمهمتریــن قبایــل دیگــر ایــن ســرزمین هــزاره هــای افغانســتان اســت.  
ــمندان  ــن ودانش ــرف مؤرخی ــردم ازط ــن م ــتۀ ای ــخ گذش ــه تاری ــع ب ــفانه راج متأس
افغــان تحقیقــات تاریخــی وعلمــی مکمــل بعمل نیامــده تا ســبب معرفی کامل 
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گــردد. اکثــر نظریــات ایکــه ازطــرف بعضــی  بیگانــگان  کشــور  ایــن طایفــه عظیــم 
کتلــه بــزرگ مــردم ابرازشــده تکــراری اســت.  مثــاًل  اکثــر مؤرخیــن  درمــورد ایــن 
خارجــی وبعضــًا داخلــی هــزاره هــا را بــه نــژاد مغــل و اوالدۀ ســربازان وحکمرانــان 
مغــل کــه دریــن منطقــه جابجــا شــده و بعــدًا ســکونت اختیارکردنــد وامپراطــوری 

چنگیزخــان را بعــد ازقــرن ســیزده میــالدی بــه ارث بردنــد  نســبت میدهنــد.
ممکـن اسـت ایـن نظریـه راکـه هـزاره هـا ازنـژاد مغـل انـد ازحیـث سـاختمان 
جمجمه وچهره وقیافه ونبودن اسـناد قابل اعتماد قبول نمود.1    اما نظریه ایکه 
کر چنگیزخـان میداننـد قابل قبول نیسـت، بطورمثال  هـزاره هـا را ازبقایـای عسـا
یکی ازشخصیت های بزرگ این مملکت سید جمال الدین افغان این نظریه 

را تردیـد نموده وچنین مینویسـد:
کر  کـه ایـن قبایـل )هـزاره هـا( ازبقایـای عسـا "... بعضـی مؤرخیـن میگوینـد 
گفتگومیکردنـد،    چنگیزخـان میباشـند بلکـه تـا سـه صـد سـال بزبـان مغولـی 
لیکن کسانیکه زبان شانرا دورازامتزاج لغات مغولی بفارسی شنیده باشند،  با 
آنکـه درجوارترکمانهـا وازبکهـا توطـن دارند،  یقین میکنند که قبل ازچنگیزخان 
بمـدت هـا درینجـا سـکونت پذیربودنـد."2   سـلطان ظهیـر الدیـن بابـر نیزایـن 
حقیقـت را تائیـد نمـوده ودربابرنامـۀ خـود مینویسـد: "درمیان هـزاره ها بعضی به 

زبـان مغـل صحبت نمیکننـد."3
یکـی ازدالیـل مهمیکـه بـه سـهولت میتوانـد نظریـۀ بقایـای چنگیـز رادرمـورد 
زبـان هـزاره هـا اسـت چنانچـه حضـرت  کنـد،  تدقیـق ومطالعـه  هـزاره هـا رد 

که هزاره ها از باشندگان بومی این مملکت  گرفته ومعتقد اند  1.  این نظریه نیزمورد شک وتردید دانشمندان قرار 
بوده ودرطی قرون باسایرقبایل این سرزمین یکجازیسته اند.

2.  تتمه البیان فی االتاریخ االفغان ،سیدجمال الدین افغان،  ص 173
3.  بابر نامه،  ترجمه انگلیسی با تعلیقات بیورج،طبع لندن  1922ص83
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سـیدجما ل الدیـن افغـان طریقـی را جهـت مطالعـات بیشـتر ودقیـق مؤرخیـن 
ومدقیقیـن افغـان بازنمـوده اسـت. بفـرض مثـال هرگاه ایـن نظر را بپذیریـم،  پس 
بایـد سـوال کـرد کـه چگونـه بعضی ازقبایـل موجودۀ افغانسـتان کـه ازقرنها پیش 
انـد  انـد ویـا دراثـر عواملـی مجبورشـده  کشـورمهاجرت نمـوده  ازهـزاره هـا بایـن 
گزیننـد و بـا آنکـه تمـاس بیشـتری  ایـن سـرزمین را بـرای همیشـه موطـن خویـش 
بـا دیگرقبایـل افغـان ازنظـر زبـان و روابـط اجتماعـی نسـبت بـه هـزاره هـا داشـته 
انـد،  امـا تـا هنـوز زبـان مـادری شـانرا حفـظ نمـوده وبـان تکلـم مینماینـد چـون 
عربهای افغانستان. ولی هزاره ها که ازیکطرف دردشوارترین منطقۀ افغانستان 
کوهـای صعـب العبـور ووادیهـای ناهمـوار ودورازمعبرتجارتـی  مرکـزی در میـان 
کـه بـه زبانهـای ازبکـی وترکمنـی  سـکونت دارنـد وازجانبـی بـا آن قبایـل افغـان 
صحبـت میکننـد مجـاورت دارنـد، باوجـودآن زبـان مـادری شـان  را فرامـوش 
کـرده و زبـان دیگـری را قرنهـا قبـل  اختیـار نمـوده و آن را  بـا اصیـل تریـن کلمـات 
ولغـات کـه عـاری ازترکیـب کلمـات عربـی اسـت حفـظ وتاحـال بـه عین لهجه 
حـرف میزننـد؟ همچنیـن دلیـل قناعـت بخشـی وجود نـدارد که چنگیزخـان را 
کرخودرا درکوهستانات دشوارسرد ودره های تنگ  مجبورسـاخته باشد که عسـا
وفاقـد شـرایط وضـع سـوق الجیشـی مناطـق مرکـزی افغانسـتان تمرکزداده باشـد 

کارمبـادرت ورزیـده باشـد، چـه دالیلـی درنظربـود؟ گـر بایـن  وا
وبـا  گهانـی  نا بصـورت  چنگیـز  سـربازان  هجـوم  هنگامیکـه  دیگـر  ازطـرف 
خشـم وغیـظ بـه سرتاسـر افغانسـتان، پـارس وماورالنهـر آغازگردیـد وشاهنشـاهی 
خـوارزم را ازمیـان برداشـت، آیـا ازطبقـۀ اناث سـربازانی داشـت تا بعـد ازفتوحات 
دهـد؟  تشـکیل  مفتوحـه  دربـالد  هـای  نشـین  کـوچ  منگولیـا  بـه  او  ومراجعـت 
درزمینه هیچگونه اسـناد ومدارکی که سـبب ثبوت ادعا باشـد موجود نیسـت. 
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البتـه چنگیـز خان نظربه گرفتاریهای مزیدی که درامورامپراطوری اش داشـت، 
طـرح وفکـر همچونقشـه هـای اسـتعماری برایـش مقدورنبـود تـا بعـد ازفتوحـات 
زنان سپاهیانش رادرین دیاربفرستد تا آنها را ازحالت تجرد بکشد. پس سوالی 

بمیـان میآیـد کـه زنـان هـزاره چطـور و از کجـا بایـن سـرزمین آمدنـد؟ 
زنان هزاره ازنظر سـاختمان جسـمی وفزیکی چون جمجمه وچهره با مردان 
خودشـباهت بهـم میرسـانند. چـه اگرآنهـا بـا زنـان محلـی ایـن سـرزمین ازدواج 
بگونـه  ایشـان  وچهـره  بدنـی  سـاختمان  تـوارث،  قانـون  ازنظـر  البتـه  مینمودنـد 
گان بیطـرف دیگـر نیزایـن  دیگرغیرازامـروز میبـود.  برخـی ازمؤرخیـن ونویسـند 
گان  را ازتألیفـات  فرضیـه را رد مینماینـد. در ذیـل نظریـات ایـن عـده نویسـند 

گان نقـل میکنیـم: شـان بـه دری آورده و بـه طورمثـال بخواننـد 
ارنولـد فلیچـر) Arnold Fletcher( مینویسـد: "هیـچ سـندی وجـود نـدارد کـه 
چنگیزخان پادگان خویش را دراین ناحیه )هزاره جات( گذاشته باشد ودلیلی 
هم برای او وجود نداشـت که چنین اقدامی بکند واگرشـاید بازهم اینکارراکرده 
کـرده باشـد...    گمـان نمیـرود هـزاره جـات را بـرای ایـن مقصـد انتخـاب  باشـد 
کارگرفـت،  زیـرا دالیـل چنـدی نیزموجـود  درقبـول ایـن فرضیـه بایـد ازاحتیـاط 
کشـورپیش ازورود مغـل مورداسـتعمال بـوده اسـت  کـه نـام هـزاره دریـن  اسـت 
کـه قرنهـا قبـل ازفتوحـات مغـل ایـن طایفـه درهـزاره جـات  وبنابـران امـکان دارد 
کان  کـه اجـداد ونیـا موجـود بـوده باشـند.  تحقیقـات مزیـد شـاید واضـح سـازد 

هـزاره هـای اصلـی سـابقۀ قدیمتروطوالنـی تـری داشـته باشـند."1
کـه  اسـت  شـده  گفتـه  مینویسـد:"بارها    )  Donald Wilber( ولبـر  دونالـد 
ایـن مـردم )هـزاره هـا( نسـل سـربازان چنگیزخـان انـد. درحالیکـه بعـد ازتهاجـم 

1.  افغانستان شاهراه کشورگشایی ،ارنولد فلیچر،  ص17
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حینیکه چنگیز به منگولیا مراجعت نمود، هیچ سربازی را درممالک مفتوحه 
نگذاشـت".1 باقـی 

هـا  مینگارد:"...بعضـی   )Mary Bradley Watkins( واتکنـز  برادلـی  مـاری 
معـذا  میباشـند.  چنگیزخـان  کرمهاجم  ازعسـا هـا  هـزاره  کـه  داشـتند  عقیـده 
امروزدانشـمندان را عقیـده برایـن اسـت کـه مهاجـرت هـای صلـح آمیزگروپهای 
کـه بعضـًا درهـزاره جـات  گرفتـه  کوچـک مغـل قبـل ازتهاجـم وبعـد ازآن صـورت 

انـد."2. اختیارکـرده  اسـکان 
کـه هـزاره هـای افغـان درزمانیکـه مراکزآئیـن بودائـی  احتمـال دیگراینسـت 
بحیـث  کشـور  وایـن  گردیـد  تاسـیس  افغانسـتان  مختلـف  هـای  درقسـمت 
کبیرمجسـمه  کنیشـکای  ودرعصـر  قرارگرفـت  بـودا  مرکزتعلیمـات  بزرگتریـن 
هـای عظیـم بامیـان تراشـیده شـد وعلمـای افغـان بـه نشـر دیـن بودائـی درچیـن 
مذهبـی  تبلیغـات  ایـن  دراثـر  پرداختنـد،  آسـیایی  دوروسایرکشـورهای  وشـرق 
بـا  همـراه  بـودا  بـزرگ  هـای  ومجسـمه  بودایـی  مقدسـه  کـن  اما زیـارت  جهـت 
خانمـان وفامیـل بـه این کشـورکوچ کشـی نمـوده باشـند وبعدًا نظربه بعد مسـافه 
کشـورهای اصلـی شـان برگردنـد وبـرای  ومشـکالت راهـا وغیـره نتوانسـته انـد بـه 
کـن مقدسـه  کـه درمجـاورت اما همیـش ایـن سـرزمین را بخصـوص محالتـی را 
قرارداشـته وهـم محـل مناسـبی بـرای بودوباش ازجهـت عدم کثرت نفـوس بوده 
بحیـث وطـن اصلـی انتخـاب کـرده انـد.   چنانچـه امروزهـم برخـی ازمسـلمانان 
بنابـر عالیـق واحساسـات مذهبـی حینیکـه بزیـارت کعبـه شـریف درعربسـتان 
رفتـه انـد بـرای همیشـه درآنجـا زندگـی نمـوده انـد.  حتـی در مـورد هـزاره هـا گفتـه 

1.  افغانستان، تالیف وتدوین دونالد ولبر، ص 45و46
2.  افغانستان، تالیف ماری برادلی وتکنز، ص10
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میتوانیـم کـه آنهـا قبـل ازاعمارمجسـمه هـای عظیـم بـودا دربامیـان و در منـا طـق 
کـن مقدسـه  مرکـزی افغانسـتان متوطـن شـده انـد وشـاید ایـن مجسـمه هـا واما
بودایی توسـط ایشـان بنأ وایجاد شـده باشـد. تشـبیهات نزدیکی که درمیان این 
مجسـمه هـا وتصاویررنگـۀ آن وچهـره وقیافـۀ مـردم هـزاره وجـود دارد،  باحتمـال 
قـوی راه را جهـت تحقیقـات مزیـد علمی وتاریخی برای شناسـایی واقعی هزاره 

هـا ی افغانسـتان بازمینمایـد.
کـه هـزاره هـای  مـرام ازتذکـر مطالـب فـوق اینسـت تـا ایـن نظریـۀ اجانـب را 
کرچنگیز خان اسـت ازریشه رد وتکذیب نمائیم.  چه  افغانسـتان ازبقایای عسـا
همچو نظریات بغرض تامین منافع پلید استعماریون که کاماًل عاری ازحقیقت 
اسـت ایجاد گردیده  وبا طرح این نظرهای جعلی خواسـته اند احساسـات بد، 
کننـد ودرنتیجـه ایـن  نفـرت وجدایـی رادربیـن قبایـل افغانسـتان عمـدًا تولیـد 
قبیلـۀ نیرومنـد وشـجاع، امین وصـادق، زحمتکـش وصاحب پشـتکاروباالخره 
سربازووطنپرسـت را ازپیکرسـایر اجزای متشـکله ملت افغانستان جدا نمایند.
تاریـخ مبـارزات ملـی افغانسـتان بهتریـن شـاهد وگـواه اسـت کـه هـزاره هـای 
افغانسـتان هیچـگاه خـودرا ازسـایر اجـزای ایـن ملـت درهیـچ صحنـه مبـارزه 
ایـن  وباشـندگان  دگربـرادران  بـدوش  دوش  بلکـه  تصورنکـرده  بیگانـه  وپیـکار، 
کمـال شـجاعت  کمیـت ملـی بـا  ک، اسـتقالل و حا سـرزمین درراه حفـظ خـا
کـه "ایـن طایفـه  ومردانگـی جنگیـده انـد.  سـخن سـید جمـال الدیـن افغـان را 
ماننـد بـرادران دگرنسـبی خـود بـه شـجاعت واقـدام وتیرانـدازی شـهرت دارنـد"1 
میتـوان چـون گـواه وثبـوت ارایه نموده وبـه آن افزود که جزئیترین عملیکه باعث 
خجالت وسـرافگندگی ایشـان درنزد مردمان دیگرافغانستان گردد ازآنها سرنزده 

1.  تتمته البیان قی تاریخ االفغان، سیدجمال الدین افغان، ص 174
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اسـت.
دربـاره هـزاره وسـرزمین هـزاره جـات کـه اصطـالح متأخـذ اسـت گا هگاهـی 
نویسـند گان چیزی نوشـته اند که معلومات شـان نیزبدورۀ متأخروبعد ازتاخت 
وتازچنگیزخـان مربـوط اسـت. راورتـی  ) Henry George Raverty( محقق پشـتو 
ومؤرخ فرنگی نخستین کسی است که درباره اصل ونژاد طایفه هزاره معلوماتی 
ازکتـب تاریـخ فراهـم آورده وبعـد ازاوسـیاحان ونویسـندگان دیگردربـاره تذکـرات 
مزید داده اند. الکساندربرنس معروف درکتاب سفر وتوقف درکابل در سالهای  
که درآنوقت تعداد  کرده  38- 1836-  نامهای قبایل هزاره را به تفصیل ضبط 
اجانـب  نوشـته هـای  امـا دریـن  اسـت.1   گردیـده  هـزاره )660900( ذکـر  خانـوار 
درمورد اصل ومبدأ کلمه هزاره وقدامت تاریخی آن چیزی بنظر نرسـیده و چون 
درتشـکیالت لشکرکشـی چنگیزخان واخالف وی هزاره وصده موجود نبود که 
ثابـت سـازد  ایـن هـزاره هـا ازبقایـای همـان هـزاره هـای چنگیزخـان انـد کـه درآن 
عصربـرای حفـظ برخـی ازمواضـع سـوق الجیشـی دران جاهـا اسـکان میشـدند 

بنـاًء ایـن نظریه کاماًل بیمورد اسـت. 2
بـه  کـه  اکبراسـت  دورۀ  مـؤرخ  ابوالفضـل  بـاراول  نظریـه  ایـن  مؤیـد  ظاهـرًا 
نبـودن مـردم هـزاره قبـل از چنگیزخـان اشـاره مینماید3. اگرچـه جنرال کننگهم 
کرده و رای سنت مارتین را درباره  درجغرافیای تاریخ هند همین نظریه را تائید 
کلمـه هـزاره رد مینمایـد،  ولـی محقـق مشـهور فرانسـوی موسیوفوشـه  قدامـت 
گوید: هزاره  درکتاب تمدن ایرانی راجع به مسلۀ هزاره جات شرحی دارد ودرآن 

1.  کتاب سفر وتوقف الکساندربرنس معروف، طبع لندن 1842 ص230
2.  رجوع شودبه جامع التواریخ ،رشید الدین ،جلداول، ص399

3.  آئین اکبری ،ابوالفضل عالمی، جلد دوم ص 163
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بمعنی فارسـی ودرزبان فارسـی هزار اسـت و چون چنگیزخان لشـکریان خود را 
بدسـته هـای هزارنفری تقسـیم میکرد، بنابـران ابوالفضل نویسـنده تاریخ اکبری 
چنین اظهارنموده اسـت که این مردم کوهسـتانی قسـمت ازمردمان چنگیزاند 
کـه درجریـان لشـکر کشـی باقیمانـده انـد. تمـام نویسـندگان بعـد ازاواین مطلب 
فـوج هزارنفـره  یـک  کننـد چگونـه  ازخـود سـوال  آنکـه  بـدون  انـد  تکرارنمـوده  را 
کوهـای سـخت بحـال خـود واگذاشـته شـده  ایـن  ازلشـکریان چنگیزدرمیـان 
کیت عالمانـه  انـد؟  وچگونـه جمعیـت کثیـری را تشـکیل داده انـد؟1  ایـن شـکا
موسیوفوشـه خیلـی بجـا اسـت ومـا نمیتوانیـم درمقابـل منطـق مسـلم تاریخی یا 

تنهـا بـه روایـت ضعیـف ابوالفضـل وپیـروان او اتـکا کنیـم.
بنابـران قـدری دراوراق تاریـخ جسـتجو نمـوده وایـن نام را ازنگاه زبانشناسـی 
کلمـات وزبـان شناسـی بـه بسـی الفـاظ  نیزتحلیـل وتجزیـه میکنیـم. درتاریـخ 
ازروی  ومـردم  اسـتواروقدیمتری داشـته  ریشـۀ  اساسـًا  کـه  برمیخوریـم  واسـمای 
اقتبـاس بـا یـک کلمـه محـدث دیگـر آنـرا ازین ریشـه شـمرده واصا لتـش را ازبین 

بـرده انـد.
 دربیـن افغانهـا )توربـاس( یعنـی شمشـیرزن وشمشـیرباز نـام معـروف 

ً
مثـال

سانسـکریت  وتوروشـکه  آریایـی  کشـتریه  تاریخـی  درکلمـات  نـام  وایـن  اسـت 
ومسـتعمل  وموجـود  نیزمعلـوم  کنونـی  ودرپشـتوی  دارد  محکمـی  هـای  ریشـه 
اسـت ولـی مرزایـان دفاتـر وخـان هـای قدیـم ایـن نـام پشـتوی معـروف را )طـره باز( 
که اکنون امالی  وگاهی )طورعباس( نوشتند واصالت آنرا آنقدرازاذهان زدودند 
بسیارمشـروع وصحیح آن )طره باز( اسـت ولی این چه معنی دارد؟ وریشـه اش 

ازفـال لـوژی چیسـت؟ ابـدأ واصـاًل وجـه معقـول نـدارد.

1.  تمدن ایرانی،  موسیوفوشه،  ص 421
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بـاری کلمـه هـزاره نیـز بـا چنیـن محـدوده غیرعلمـی بـه سـبب التبـاس آن با 
"هزاره" چنگیزی دسـتخوش کار مؤرخان قصیرالنظر گردید. درحالیکه این نام 
درتاریـخ سـوابق طوالنـی قبـل ازچنگیـزدارد ودالیلـی موجـود اسـت کـه ایـن مردم 
درقـرون متمـادی قبـل ازآن هـم دریـن سـرزمین متوطـن بودنـد.  دلیـل نخسـت 
ایـن اسـت کـه نـام هـزاره تنها براین سـرزمین درقلب افغانسـتان اطالق نمیشـده 
بلکـه درمـاورای اباسـین  تـا هـری پـور وایبـت ابـاد وکاغـان وسراشـیبهای کوهـای 
گو یند.  ولی مردم آن از جنس  که آنرا "هزاره"  کشمیروادی معروفی موجود است 
تاتـاری و قیافـت هـای نـژاد زرد نیسـتند، بلکـه از بقایـای مردمـان آریایـی هنـدی 
شـمرده مـی شـوند و السـنه آنهـا نیـز بکلـی از     دیالکـت  یـا لهجـه هـای آریایـی 
هندی اسـت. پس اگر تسـمیۀ هزاره این جا را از نوع هزاره لشـکری چنگیز خان 
کـه تـا دامنـه هـای جبـال کشـمیر  کنیـم،  آیـا دربـاره هـزارۀ مـاورای اباسـین  قبـول 
گفـت؟ در حالیکـه چنگیزخـان ابـدًا و اصـاًل از  کشـیده مـی شـود چـه خواهیـم 
دریـای سـند نگـذ شـته و بعـد از آنکـه جـالل الدیـن خوارزمشـاه برگـذرگاه نیالب 
)جنـوب اتـک( از اباسـین گذشـت، چنگیـز نیز بنا بر خرابـی و عفونت هوا عنان  
رجعت از راه فرشـاور )پشـاور( برگردانید.1  پس در این صورت نه هزاره چنگیزی 
کـه ایـن جـای بنـام هـزاره  کـرده و نـه بایـد  در وادی هـزارۀ مـاورای اباسـین اقامـت 

لشـکریان چنگیز مشـهور شـده باشد.
و  زائـر  تسـنگ  هیـون  اسـت.  تاریـخ  دیـد  از  هـزاره  نـام  قدامـت  دوم  دلیـل 
کـه بعـد از سـیاحت هنـد بتاریـخ 25 جـون 644م  جهانگـرد معـروف چینـی 
یـا( آمـد وی پایتخـت نخسـتین آنـرا هـو- سـی- نـه )غزنـه(  بـه تسـوکو-چه )اراکوز

1.  جامع التواریخ،  جلد اول، ص378
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کسـی اسـت  گویـد.1  سـنت مارتیـن نخسـتین  و مرکزثانـی  را هـو- سـا- لـه مـی 
کـه نـام اولیـن را بـا غزنـه و دومیـن را بـا هـزاره تطبیـق کـرد، اگرچه جنـرال کننگهم 
در جغرافیـای قدیـم هنـد بـه اسـتناد قـول ابوالفضـل تطبیـق نـام دوم را صحیـح 
نمیدانـد و آنـرا گذرسـتان کنـاره هـای هلمند می دانـد، ولی بطلیموس جغرافیه 
یـا  نـگار معـروف در همیـن موقعیـت جایـی را بنـام روزالـه در شـمال غـرب اراکوز
ذکـر مـی کنـد کـه بـا  مطابقـت روایت هیون تسـنگ و بطلیموس دیگرنمیتـوان بر 

کـرد. قـول ابوالفضـل اعتمـاد 
هیـون تسـنگ گویـد: کـه از هـو- سـا- لـه چشـمه سـاری خیـزد و بـه چندیـن 
ژالـه اسـت. مـردم آن  بـرف و  اقلیـم آن سـرد و دارای  شـعبه تقسـیم مـی شـود. 
خوشـدل و آزاده انـد، تحریـر و زبـان ایشـان نیـز بـا ممالـک دیگـر اختـالف دارد.
از  دارد  وتذکـری  همنواسـت  مارتیـن  سـنت  تحقیـق  بـا  نیـز  فوشـه  موسـیو 
همسفری هیون تسنگ در رکاب یکی از شاهان افغانستان که در اطراف کشور 
گشـتی میـزد تـا هـم مالیـات عقب افتـاده را وصول کنـد و هم قدرت مرکـزی را به 
قبایـل اطـراف نشـان دهـد و از هـزاره جـات نیـز عبـور کـرده اسـت. هیون تسـنگ 
خصایـص اقلیمـی و اخـالق ایـن مـرد م )هـزاره(  را یادداشـت مـی نمایـد و حتـی 
کنـد.  بـا ایـن دلیـل موسـیو فوشـه  از قیافـه چینـی ایـن مـردم اظهـار تعجـب مـی 
اظهار می نماید: که )1000( سـال قبل از هیون تسـنگ، چون اسـکندر از جنوب 
کـه  افغانسـتان بشـمال آن ازیـن جبـال میگذشـت،  مؤرخـان او مـی نویسـند 
کـه از دیگـران سـرکش تـر  کـرد  اسـکندر یکنـوع مـردم جدیـد را در آنجـا مشـاهده 

بودند.
کـورس از خانـه هـای گلـی آنهـا مـی دهـد بـا آنچـه امـروز هـر  شـرحیکه کنـت 

1.  رجوع شود به کتاب سفرنامه هیو ن تسنگ 
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مسـافر مـی توانـد بـه چشـم سـر ببینـد تطبیـق مـی شـود.1
اکنـون آنچـه را هیـون تسـنگ بشـکل هو-سـا- لـه و بطلیمـوس بگونـه اوزالـه 
کنونـی هـزاره تطبیـق  نمـوده  و از نظـر زبـان شناسـی نیـز مطلـب را  گفتـه بـا نـام 
وضاحت میدهیم.   در تلفظ چینی و یونانی کلمه فرقی نیسـت و هر دو کلمه 
کـه تبدیـل  س بـه  ز و واو بـه هـو در  سـه سـیالبی اسـت.  اوزالـه  و هو-سـا- لـه 
کنـون بـه  ر ابـدال میگـردد. ماننـد دیـوار-  فاللـوژی مطـرد وعـام اسـت و الم هـم تا
دیـوال  و  دیوانـه- لیونـی، ورس - و لـس و صدهـا کلمـه دیگر آریایی که به ابدال 
)ل= ر( تغییـر شـکل داده انـد. پـس از نظـر فاللـوژی بعید نیسـت که هو- سـا- له 
چینـی و یـا اوزالـه یونانـی هـزاره کنونی باشـد و چون در همـان قرن هفتم میالدی 
هیـون تسـنگ بسـا از قبایـل و بـالد افغانسـتان را بـه همیـن نـام های کنونی شـان 
گیـن  کنـد و در جـوار غزنـه و هـزاره  اپسـو-  )منتهـی بـه لهجـه چینـی( ذکـر مـی 
)افغـان( را نیـز مـی آورد، بنابرایـن بایـد گفت کـه این هـزارگان از همان عصرهای 
کن بـوده و قـرن هـای  کنـون در جواردیگـر افغانهـا سـا قدیـم از زمـان اسـکندر تا

طوالنـی باهـم زندگـی داشـتند.
کهـن سـال را  گـردد نیـز ریشـه هـای  گـر از نظـر فاللـوژی تحلیـل  امـا ایـن نـام ا
کـه نویسـنده رای خـود را بصـورت ابتدائـی )نـه قطـع و  مقـارن بـا زبـان پشـتو دارد 

گـذارد. ختـم( در پیشـگاه دانشـمندان زبـان شناسـی مـی 
در تجزیـه نـام هـزاره مـی تـوان گفت که این نام مانند اسـمای بسـیار معروف 
تاریخـی دو جـز دارد، هـو + زاره و اینکـه هیجـای نخسـتین ه بـه ضـم هـو بـوده 
از تلفـظ چینـی و یونانـی آن پیداسـت.   هـو – یـا هـو در اوسـتا ودرسانسـکریت 
کـه نامهـا و  ریشـه قدیـم همیـن هـو= خـه = ښـه )پنبتـو(  و خـوب )دری( اسـت 

1.  تمدن ایرانی،  موسیوفوشه،  ص 422
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صفـات زیـادی بایـن هـو مصـدر اسـت چـون هوبخـت و هـو نامـی بمعنـی نیـک 
بخـت و نیـک نامـی در امالـی خواجـه عبـداهلل انصاری حـدود )480هجـری( در 
لهجـه هـروی آمـده اسـت.1  در اوسـتا سـه رکـن آئیـن مزدسـینا هومنـه و هوختـه و 
هورشـته آمـده اسـت.2  در پهلـوی، بـه ترتیـب هومنش- هوکیـش و هوکنش بوده 
کـه در دری بـه پنـدار نیـک، گفتـار نیـک  و کـردار نیـک تعبیـر شـده و در پشـتوی 
نزدیـک بـه اوسـتا هومننـه و هوختنـه و هورشـته اسـت. در اوسـتا هفت جمشـید 
)هورمـک = خـوب رسـه( بـود.3 در فارسـی دری اهـو بمعنـی عیـب اسـت. )آ= نـا 
که متضاد یا X هو )خوب( اسـت که جمعًا ناخوب ودارای عیب باشـد.   نفی( 
هوشـنگ نام یکی از شـاهان داسـتان مقدم بر زردشـت اسـت که اصل اوستائی 
آن هئوشـنگه بود4 که جز اول نام آن همین )هو( اسـت، پس بنابراین عنعنه اگر 
جز اول نام هزاره را هم همین )هو= ښـه = خه = خوب( بدانیم چون تلفظ قدیم 
آن هـم باسـناد هیـون تسـنگ و بطلیمـوس )هـو= او( بـود. امـا جـز دوم آن )سـاله = 
کنون بشکل زړه  که در پشتو هم تا کنونی است  زاله( چینی و یونانی همین زارۀ 
موجود اسـت به معنی دل یا قلب که جمعا هوسـاله = هزاره باید هو زړه- یعنی 
"خوشـدل" باشـد و ایـن همـان صفـت اسـت کـه هیـون تسـنگ به مردم هوسـاله 

داده است.
 اگر معنی و مقصد هوسـاله چینی و اوزاله بطلیموس سـرزمین هزاره کنونی 
بـوده کـه قرایـن تاریخـی نیـز بـرآن  داللـت میکنـد،  پـس ایـن تجزیـه لسـانی نیز به 
حقیقـت قریـب خواهـد بـود و هـزاره معنـی "خوشـدل" را خواهـد داشـت. در این 

1.  طبقات الصوفیه خطی 
کاتها، ص 75   .2

3.  وندیداد، ص 210
4.  یشت 19-17-15-9-5-...
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کـه نظریـه برخـی از مؤرخیـن و نویسـندگان دیگـر خارجـی را  رابطـه الزم میدانیـم 
راجـع بـه هـزاره جـات و مردمان شـجاع و نیرومند آن  بطور مثـال ارائه کرد.  ماری 
برادلـی واتکنـز می نویسـد کـه "هـزاره جات بحیث یک منطقه غریـب اما مملو از 
افتخـار باقـی مانـده اسـت.  غریـب از جهتـی اسـت کـه هیچکس نمـی داند که 
چـه سـنگ هـای معدنـی در قلـب آن نهفتـه اسـت و یـک منطقـه غیر منکشـف 
کـه آب و هـوا و اراضـی آن غیـر مسـاعد اسـت. هـزاره هـا بـدون  از سـببی اسـت 
اینکـه بـه بدبختـی و بیچارگـی خـود اهمیتـی بدهنـد، آنجـا را محـض بحیـث 
کـه یـک  خانـه خویـش انتخـاب نمـوده انـد.  مملـو از افتخـار بـه خاطـری اسـت 
منطقه شکسـت ناپذیر، مسـتقل و طبیعتًا آزاد اسـت."1    سـرفریزر تیتلر در مورد 
ابـراز عقیـده میکنـد کـه "هـزاره هـا مـردم امیـن، مؤدب، خـوش طبع و صـاف دل 
انـد. کارمنـدان عالـی، سـربازان درجـه یـک و کارگـران بشـاش و بـا روح شـده مـی 
کـه "اسـتعداد عسـکری هـزاره هـا خیلـی  تواننـد."2  داکتـر فلیچـر نیـز مـی نویسـد 
عالـی بـوده و یـک تعـداد بـزرگ سـربازان را تهیـه میدارنـد... هـزاره هـا مردمـان 
زحمتکـش، سـاده و امیـن هسـتند. امـا ناحیـه ایکـه در آن بسـر مـی برنـد بـرای 

سـعادت و خوشـبختی آنهـا نامکفـی و غیـر مسـاعد اسـت."3

ازبک ها و ترکمن ها
از جملــه قبایــل معــروف دیگــر ایــن ســرزمین ازبــک هــا و ترکمــن هــای افغــان 
کــه بصــورت عمــوم در صفحــات شــمال افغانســتان زندگــی دارنــد.  هســتند 
اینکــه ایــن مردمــان از کــدام زمانــی در افغانســتان بــود وبــاش دارند معلوم نیســت 

1.  افغانستان،  تالیف ماری برادلی واتکنز،  ص 18
2.  افغانستان، تالیف سرفریزرتیتلر ،ص 57

کتر ارنولد فلیچر، ص 17 3.  افغانستان، تالیف دا
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ــه ایــن ســوال بدهنــد و نوشــته  و مؤرخیــن نیــز نتوانســته انــد جــواب مســتندی ب
ــرًا روی فرضیــات اســتوار اســت. هــای شــان اکث

کـه قبایـل ترکـی از آغـاز دوره هـای  از مطالعـه تاریـخ افغانسـتان بـر مـی آیـد 
تاریخـی بایـن مملکـت آمـده و بتدریـج تابـع مدنیت های این کشـور شـده اند. 
مثـاًل از نظـر مذهبـی گاهـی بـه پرسـتش عناصـر، زمانی زردشـتی و وقتـی هم پیرو 
آئیـن بودایـی بـوده انـد. فرصتیکه بدین اسـالم مشـرف گردیدند،  ماننـد مردمان 
دیگـر ایـن سـرزمین مدافـع سرسـخت دیـن اسـالم قرار گرفتـه و حتی خـود آنها در 
تأسـیس امپراطـوری هـای عظیـم افغـان و نشـر دیـن اسـالم در نیـم قـارۀ هند بذل 
مسـاعی نموده و نقش عمده داشـتند. بمرور زمان این طایفه با قبایل دیگر این 
کشـور درآمیختـه و در ملـت افغـان جـذب گردیدنـد و در برابـر مهاجمیـن مغلـی 
گرفتـه و در  و ترکـی بـا سـایر بـرادران افغـان خـود در مبـارزات ملـی سـهم مسـاوی 
ک و اسـتقالل ملـی از هیچگونـه سـربازی و جـان نثـاری دریـغ  راه حفاظـت خـا

یدند. نورز
راجـع بـه  ازبـک هـا ښـاغلی غبـار مـؤرخ بـزرگ و معاصـر وطـن چنیـن مـی 
گـروه هـای مهاجـم در والیـت  کـه در ابتـدأ بـه صفـت  نویسـد: "مردمـان ازبـک 
بلـخ، جوزجـان، فاریـاب، تخـار و غیـره فـرود آمـده بودنـد بـه مـرور زمـان حیثیـت 
گـذر نبـوده بلکـه  کردنـد، زیـرا ایشـان دگـر مهاجریـن زود  مردمـان محلـی را پیـدا 
هموطـن دایمـی مردم محلی بشـمار مـی رفتند.  امرای ازبـک بلخ گرچه توانایی 
آنرا نداشـتند که والیات شـرقی و غربی کشـور را از سـلطه رقبای صفوی و بابری 
نجات دهند،  ولی توانسـتند که زبان و ادب و فرهنگ دری افغانسـتان را قبول 
گیرند. این حقیقت وقتی  و بیاموزند و خود رکنی از ارکان ملت افغانسـتان قرار 
خوبتر تبارز کرد که دولت ابدالی افغانسـتان در قندهار تشـکیل شـد و همینکه 
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کشـور  در )1749( میـالدی نماینـده دولـت )شـاه ولـی خـان( در والیـات شـمال 
رسید،  تمام حکومت های محلی و ازبکی ازمیمنه تا بلخ و خلم مثل والیات 
بدخشـان، کابلسـتان، تخارسـتان، زابلسـتان و غیره یکسـان و بدون آنکه بینی 
کسـی خـون شـود بدولـت مرکـزی کندهار ضم شـده و بعـدًا در تمـام جنگ های 
ملـی در برابـر تجـاوزکاران خارجـی با سـایر مردم کشـور یکسـان شـرکت کردنـد." 1

از آن بیشـتر طوریکـه ښـاغلی غبـار می نویسـد در مبـارزات ملی هوتکـی ها و 
تاسـیس دولـت هوتکـی افغانسـتان و فتوحـات آن در ایـران نیـز ایـن طایفـه با دگر 
قبایـل افغانسـتان سـهم مسـاوی داشـته و هـم چنـان ازبک های افغان قسـمتی 
از سـربازان نیرومنـد احمـد شـاه ابدالـی را بحیـث قومانـدان نادرشـاه خراسـانی 
نقـش  احمدشـاه  امپراطـوری  تأسـیس  در  هـا  ازبـک  بودنـد.2    داده  تشـکیل 
بزرگـی داشـته و در جمیـع فتوحـات او دوش بـدوش دگـر مردمـان ایـن سـرزمین 
جنگیدند.  همچنین در جریان تمام مبارزات و جنبش های ملی افغانسـتان 
در برابر تجاوزات انگلیس،  نه تنها فداکاری های بی نظیری از خود نشان داده 
بلکـه مبارزیـن ملـی افغـان را از نظر مالی نیز تقویت کردند. زمانیکه امیردوسـت 
محمـد خـان در جـوالی )1839( از اسـارت امیـر بخـارا فرار کرد و به خلم رسـید،  
اسـپ سـواران دلیـر و نیرومنـد ازبـک و ترکمـن در والیـات شـمالی افغانسـتان بـا 
احساسـات پرشـور وطن پرسـتی از او بگرمی اسـتقبال نمودند و با هزاران جوان 
را مجهـز سـاختند.3 همینطـور فرصتیکـه وزیـر  او  انگلیـس  شـجاع در مقابـل 
محمـد اکبرخـان غـازی از قید و بند امیر نصراهلل پادشـاه بخـارا در نوامبر )1841( 

1.  افغانستان درمسیر تاریخ ،غبار،ص 286.
2.  افغا نستان درمسیر تاریخ فصل هوتکیها وابدالی ها دیده شود.
3.  افغانستان شاهراه کشورگشایی، تالیف ارنولد فلیچر ،ص 97
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رهـا گردیـد،  مـرم والیـات شـمالی افغـان از او بـا نعـره هـای بلنـد آزادیخواهـی و بـا 
فیرهـای تـوپ و تفنـگ اسـتقبال کردند. تعداد بزرگـی از سـوارکاران ماهروجوانان 
شجاع والیات شمالی افغانستان او را بحیث بزرگترین قهرمان ملی افغان وارد 
مبارزه نمودند. چنانچه نویسندگان انگلیس ورود ازبک ها و ترکمن های افغان 
را بکابـل یکـی از علـل موفقیـت افغـان هـا دانسـته و از شـدت  غیـظ و تعصـب  
در آثـار شـان بـه تحقیـر و توهیـن ایـن قبایـل شـریف افغانسـتان پرداختـه انـد.1  
باالخـره همیـن مردمـان ازبـک و ترکمـن در والیـات شـمالی افغانسـتان بودند که 
امیرعبدالرحمـن را کـه فقـط بـا یـک اسـپ و قمچین وارد افغانسـتان شـده بود با 
ده هـا هـزار جوان رشـید و سـرباز صمیمانه پذیرایی نمودنـد. این وضع انگلیس 
کـه بـدون هیچگونـه تردیـد تصمیـم  هـا را چنـان پریشـان و دسـتپاچه سـاخت 
گرفتنـد امیرعبدالرحمـن را بـه اشـغال تـاج و تخـت افغانسـتان دعـوت نماینـد و 

ایـن سـرزمین را هرچـه زودتر تخلیـه نمایند.

قزلباش ها
کــه در ســال 1738 میــالدی بــا فتوحــات  قزلبــاش هــای افغــان مردمانــی انــد 
نادرشــاه افشــار وارد افغانســتان شــدند. این طایفه از نظر نژادی ترک بوده و چون 
نادرشــاه افشــار خــود تــرک بــود، قزلبــاش هــا از لحــاظ شــهامت ووابســتگی مــورد 
اعتمــاد او قــرار گرفتــه بودنــد.  همانطوریکــه افغــان هــا نظــر بــه شــجاعت و د لیری 

نســبت بــه اهــل پــارس اعتمــاد بیشــتر نــادر را بخــود جلــب نمــوده بودنــد.
نـادر بـه کمـک افغـان هـا و قزلبـاش هـا هندوسـتان را فتـح نمـود ودر پـاداش 
نقـره  روپیـه  میلیـون  یـک  آنهـا  بـه  خیبـر  درۀ  جنـاح  دو  افغانهـای  همـکاری 

1.  شبخون افغان، تالیف لیدی سیل،ترجمه میرعبدالرشید بیغم1329،چاپ کابل،ص 96
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پرداخت. نادر همانطوریکه مرکز خود را از اصفهان به مشهد )خراسان( انتقال 
داد و اراده داشـت بـا انتقـال پایتخـت افغانسـتان و ایران را از نظـر اداری وحدت 
بخشـد،  میخواسـت اختالفـات مذهبـی را نیـز در بین افغانسـتان و ایـران از بین 
بـردارد. نـادر چـون خـود مذهـب حنفـی داشـت بنابرایـن در سـال )1736( ایـن 
مذهـب را رسـمیت بخشـید.  چـون دریـن طریـق تعصـب شـدیدی از خـود بـروز 
داد و بسـیاری از افسـران شـجاع قزلباش و شـخصیت های بزرگ ایران را از تیغ 
کشـید،  در نتیجـه مـردم از مظـا لـم بیحـد و حصـر او بـه سـتوه آمـده و در سـال 
)1747(  میـالدی او را بـه قتـل رسـانیدند.1  امـا قشـون افغـان حـرم او را از تجـاوز 
نجـات دادنـد و حـرم نادرشـاه بـه پـاس ایـن خـد مت بـزرگ افغان ها المـاس کوه 

کر افغـان هدیـه داد. نـور را بـه احمدخـان )احمدشـاه بابـا(  قومانـدان عسـا
همینکـه نادرشـاه خراسـانی کشـته شـد و احمدشـاه ابدالـی اسـاس دولـت 
گذاشـت، قزلبـاش هـا هرگونـه  جدیـد افغانسـتان را در سـال )1747( میـالدی 
کشـور اصلـی و  روابـط خـود را بـا ایـران امـروز قطـع نمـوده و افغانسـتان را بحیـث 
دایمـی خویـش انتخـاب نمودنـد. قزلبـاش هـا بعـد از ایـن تاریـخ در سرنوشـت و 
مقدرات افغانسـتان سـهم بزرگی داشـته و در جمیع امور حیاتی مملکت نقش 
مهمی را بازی نمودند و در جریان تقریبًا دو قرن و ربع با دیگر مردمان افغانستان 

امتـزاج یافتـه و جزالیتجـزای ملـت افغـان گردیدند.
زمانیکـه احمدشـاه بابـا بطـرف کابـل لشکرکشـی نمـود قزلبـاش هـا هماننـد 
کـم کابـل کـه از طرف نادرشـاه افشـار مقرر  هـزاره هـا و غلزائـی هـا از ناصرخـان حا
گردیدنـد.   گردیـده بـود رو بتافتنـد و بـدون جنـگ بـا قـوای احمدشـاه بابـا یکجـا 
غیـره  و  مذهبـی  زبانـی،  نـژادی  مسـایل  بـه  اینکـه  بـدون  بعـدًا  بابـا  احمدشـاه 

1.  افغانستان، ارنولد فلیچر، ص 44
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اهمیتـی را قایـل بـوده باشـد بـه شـخصیت هـای بـزرگ قزلبـاش نیـز کرسـی های 
عالـی دولتـی را تفویـض نمود.  چنانچه میرزا هادی خان قزلباش بحیث رئیس 
داراالنشـاۀ شـاهی و میرزاعلـی رضاخـان قزلبـاش بحیـث مسـتوفی دیـوان اعلـی 
پایتخت افغانستان مقرر شدند و وظایف خویش را بوجه احسن انجام دادند1. 
گرفته و در جنگ  همچنین قزلباش ها در تمام فتوحات احمدشـاه بابا حصه 
مرهتـه در پهلـوی درانـی هـا، غلزائـی هـا، قبایـل شـرقی افغانسـتان، بلـوچ هـا، 
تاجکهـا و چهـار ایمـاق شـرکت کردنـد.2    بعـد از وفـات احمدشـاه بابـا زمانیکـه 
کابل بحیث  کابل انتقال داد قزلباش های  تیمورشـاه پایتخت افغانسـتان را به 
گارد شاهی انتخاب گردیدند.3  قزلباش ها چنان به سرعت با مردم افغانستان 
آمیزش و اختالط پیدا کردند که حتی امیر دوسـت محمد سـر سلسـله خاندان 

محمـد زائـی از یـک مـادر قزلبـاش بدنیـا آمد.
حضرت سید جمال الدین افغان این طایفه را چنین معرفی می دارد: "این 
طایفـه در آداب و صنایـع و اعمـال دیوانـی مهـارت و شـهرت دارند، بلکه غالب 
مؤظفین دربار شـاهی افغان ازین طایفه می باشـند و اکثر امرأ آنها را برای تربیه و 
تعلیم اوالد خود اختیار می کنند".4 همچنان حضرت سـید آنها را مانند سـایر 
کتـاب تاریـخ  قبایـل افغـان بـه شـجاعت و جرئـت متصـف مـی دانـد.  مؤلـف 
افغانسـتان منشـی احمد خان می نویسـد: که چون قزلباش ها در توپخانه ماهر 
و متخصـص بودنـد؛ بنابرایـن در تمـام مبـارزات ملـی افغانسـتان ایـن وظیفـه را 

1.  افغانستان درمسیر تاریخ ،غبار ص 359
2.  افغانستان ،ارنولد فلیچر ،ص 50

3.  افغانستان، ارنولد فلیچر ،ص 59
4.  تتمته البیان فی تاریخ االفغان ،سیدجمال الدین افغان ،ص 178-177
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بدوش داشتند.1   قزلباش ها در جریان مبارزات ملی افغان در برابر تجاوزکاران 
کمـال شـهامت و مردانگـی  انگلیـس دوش بـدوش سـایر مردمـان افغانسـتان بـا 

ک و خـون غلطیدند. جنگیـده و بسـا از جوانـان رشـید و وطنخـواه آن در خـا
زمانیکـه انگلیـس هـا بـا ملـت نیرومنـد افغـان در تمـاس شـدند وبعـدًا بدون 
هیـچ علـت حقوقـی افغانسـتان را مـورد تجـاوز قـرار دادنـد،  چون به هیچ وسـیله 
ای نتوانسـتند مقاصـد اسـتعماری شـان را دریـن کشـور تأمین نماینـد بنابرآن به 
حیله و دسایس مختلف و متنوع دست زدند تا باشد ازین طریق با تولید نفاق 
و تجزیه، قبایل افغان را به جان یکدیگر انداخته و به مقاصد شـوم اسـتعماری 
گردند.  همانطوریکه انگلیس ها کوشـش داشـتند اختالفات زبانی  شـان نایل 
و نـژادی و یـا حسـادت هـای خفتـه قبیلـوی را بیـدار نماینـد، مسـایل مذهبـی را 
نیز بازیچه پالیسـی اسـتعماری خود قرار دادند. چون فعالیت های اسـتعماری 
و سیاسـت هـای پـر از تزویرشـان نقـش بـرآب شـد و از جانـب دیگـر بـه اسـتعداد 
ذاتی و نیروی ملی افغانها از نزدیک آشـنا شـدند و افغانسـتان را یک خطر بزرگ 
برای مقاصد استعماری شان در هند تصور نمودند،  خواستند با نوشتن کتب 
و رسـاله هـای متعـدد نـه تنهـا افغانهـا را در انظـار ملـل جهـان بحیـث یـک ملت 
وحشـی، ظالـم، غـدار، دروغگـو وغیـره، وغیـره معرفـی دارنـد؛ بلکـه در عیـن زمان 
کاخ مسـتحکم اتحـاد ملـت  بـا نوشـته هـای دور از واقعیـت سـعی داشـتند در 
افغـان رخنـه ای تولیـد نماینـد و احساسـات شـدید و مذمـوم را در بیـن قبایـل 
مختلـف افغـان خلـق نماینـد. از این نقطه نظر آنانیکه آثار و تألیفات مورخین و 
نویسـندگان انگلیس را مطالعه می نمایند باید سـخت دقیق بوده و فریب این 
گند های  بی اساس، غلط و دور از حقیقت را نخورند.  چنین اتهامات و پروپا

1.  تاریخ افغانستان، منشی احمد خان ،بزبان پشتو ،پشاور1883،ص 19
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بطور مثال خان شـیرین جوانشـیر در جریان مبارزات ملی افغانها در برابر تجاوز 
اول انگلیـس یکـی از مجاهدیـن ملی بوده اسـت، اما انگلیسـها این مبـارز بزرگ 
را طـوری معرفـی کـرده کـه ذکـر نامـش نفـرت عمیقـی را در مـورد همـه قزلبـاش ها 
تولیـد مـی نمایـد  در حالیکـه حقیقـت معکـوس آن اسـت. ښـاغلی غبـار مـؤرخ 
دانشـمند افغانسـتان در مـورد چنیـن می نویسـد: "مکناتـن که از کندهـار و غزنه 
کرده بود در حالت انتظار بسـر می برد و هم بیشـتر  و جالل آباد و هند اسـتمداد 
کـرد. لـذا در عـوض  بـاالی خدعـه و توطئـه هـای سیاسـی انگلیـس اعتمـاد مـی 
و  اعمـال خفیـۀ جاسوسـی  بـه  نظامـی  روشـن  اقدامـات  یـا  و  کـره مسـتقیم  مذا
تولیـد نفـاق و خصومـت هـای داخلـی در افغانسـتان دسـت زد. چنانکـه جـان 
کونالـی )Cap.J.Connally( در روز دوم انقـالب )سـوم نوامبـر( از بـا الحصـار بـه 
کـه "بـا خـان شـرین جوانشـیر و نایـب محمـد  موهـن الل اسـیر مخفیانـه نوشـت 
کـره کـن کـه بـر ضد شورشـیان بـا ما همـکار شـود و در عوض به  شـریف خـان مذا
خـان شـرین خـان وعـده صـد هـزار روپیه بده. بشـرطیکه از کشـتن و اسـیر کردن 
گـر "سـنیان" قـدرت را بدسـت  کـه ا شورشـیان مضایقـه نکنـد. بـه آنـان بفهمـان 
کـره  کـه بـرای مذا کـرد. بـه سـرداران بگـوی  کن شـما را تـارج خواهنـد  گیرنـد، مسـا
نمایندگان معتمد خود را بفرسـتند و بکوش که بین شورشـیان نفاق پیدا شـده 
و توسـعه بیابـد. مـن در برابـر هـر سـردار شورشـی ده هـزار روپیـه وعـده مـی دهـم."  
وقتیکـه خـان شـرین جوانشـیر ایـن پیشـنهاد خائنانه جـان کونالـی را نپذیرفت، 
کونالـی بـار دیگـر در یازدهـم نوامبـر بـه موهـن الل چنیـن نوشـت: "اگر خان شـرین 
بخدمـت مـا مایـل نیسـت بـا سـرداران دیگر تماس بگیـر، به حاجـی علی بگوی 
کـه در مقابـل هـر سـر )از رهبـران ملـی( از ده تا پانزده هـزار روپیه میدهم." مکناتن 
کونالـی اکتفـا نکـرد و خـودش در 20 دسـامبر بـه موهـن الل نوشـت:  بـه فعالیـت 
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گـر آنهـا طرفـدار شـاه و مـا شـده و  کـه ا "توبـه غلجایـی هـا و خان شـیرین  بگـوی 
یکصـد خروارغلـه بـرای مـا بفرسـتند من به خوشـی نیم میلیون روپیه بـه آنها می 
دهـم.   البتـه غلجایـی هـا و خان شـرین و سـایر مردم با همت علـی الرغم انتظار 
گفتند  کردند و حتی غلجایی های نادار  انگلیس ها چنین پیشـنهادات را رد 
کـره هـم  کـه مـا عهـد بسـته ایـم شـما را از افغانسـتان خـارج نمائیـم لـذا بـرای مذا
بـا شـما حاضـر نیسـتیم. اینبـار انگلیس هـا دانسـتند کـه برعکـس ضـرب المثل 
انگلیسـی تمام انسـان ها خوکی نیسـتند که طال بخورند مگریک عده که اصاًل 

انسـان نیستند."1
باالخـره سـید جمـال الدیـن افغـان تحـت عنـوان، "شـمولیت قزلبـاش هـا با 
افغـان هـا در جنـگ" چنیـن مـی نویسـد: "روز هشـتم شـعبان قزلباشـان کابـل بـا 
دیگرافغـان هـا همدسـت گردیـده بـه سـنگر قلعه محمد شـریف درآمدنـد. ازین 
کـه  گردیـد  همدسـت شـدن ایشـان خـوف و وحشـت انگلیـس هـا بحـدی زیـاد 
اضافـه تـر از آن تصـور نمیشـد. دریـن آوان سـر افسـر قشـون انگلیـس هـا مریـض 
شـد و وزیـر مختـار انگلیـس سـرویلیام مکناتن به تقـرر نایب بـرای او توجه نمود. 
شـیلتن )Brigdier Shelton( را بایـن وعـده دعـوت داد و او قبـول نمـوده افـواج 
کـه خـواه بـه شـاه شـجاع و خـواه بـه انگلیـس هـا تعلـق داشـتند،  باالحصـار را 
عمومًا فراهم نموده و به سـنگرها تقسـیم نمود لیکن عوض اینکه روحیه فوج را 
که ما تاب مقابله را با افغان ها نداریم. اگر درینجا  قوی بسازد اینطور بیانیه داد 
پافشـاری نمائیم همه بر باد خواهیم شد.مناسـب اسـت که از کابل کوچیده به 

جـالل آبـاد فـرود آئیـم ودر آنجـا  محصـور شـد."2

1.  افغانستان درمسیر تاریخ غبار،ص552 همچنان تاریخ جنگ های افغانستان جان ویلیام کی ،ص 42
2.  تتمته البیان فی تاریخ االفغان ،سیدجمال الدین افغان ،ص 133
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نورستانی ها
کــه مــورد دلچســپی بعضــی از مؤرخیــن و ســیاحین  یکــی از قبایــل دیگــر افغــان 
خارجــی بخصــوص اروپایــی هــا قــرار گرفتــه عبــارت از نورســتانی ها اســت. عده 
ای از ایــن نویســندگان بغلــط ســعی ورزیــده انــد محــض بــا دیــدن شــکل ظاهــری 
ایــن مــردم، ایــن قبیلــۀ افغــان را کــه اکثــرًا دارای قــد بلنــد، پوســت ســفید، موهای 
کر یونانــی اســکندر مقدونــی  طالئــی و چشــمان آبــی هســتند از بقایــای عســا
بداننــد. ایــن نظریــه بــه هیــچ صورتــی قابــل قبــول نیســت چه نورســتانی هــا مانند 
پکتــی هــا و دادیکــی هــا از قبایــل مهــم آریایــی ایــن ســرزمین انــد و در ســرودهای 
ویــدی از آنهــا بحیــث یکــی از قبایــل معــروف آریایــی بنــام الیناهــا )Alinas( نــام 
بــرده شــده اســت. ښــاغلی احمــد علــی کهــزاد مــورخ دانشــمند افغــان در کتــاب 
تاریــخ افغانســتان خــود راجــع بــه الیناهــا چنیــن مــی نویســد: "الیناها )نورســتانی 
هــا( قبیلــه مهــم دگــر ویــدی اســت کــه جنــگ )ده ملــک( آنهــا را معــروف ســاخته 
و بــا پکتهــا و دگــر قبایــل معــروف ویــدی آریانــا بــه تبلیــغ )ویســوامیترا(  یــا ریشــی 
دانشــمند جبهــۀ مهاراتــه را تقویــت بخشــیدند. قراریکه در ترجمــه بعضی پارچه 
هــای ســرود ویــدی بیشــتر دیــده شــد )اشــارۀ بــه نوشــته هــای قبلــی( الیناهــا غیــر 
از )جنــگ ده ملــک( در مــوارد دیگــری هــم در ســرودها اســم بــرده شــده انــد و 
گنــداری هــا و دگــر قبایــل چــه از روی مســکن و چــه  پیوســتگی آنهــا بــا پکتهــا و 
از روی نصــب العیــن و مقصــد و چــه از حیــث تذکــرات ســرود در عصــر ویــدی 
گوشــۀ  شــمال شــرق آریانــا، دره هــای  ثابــت اســت.   الیناهــا یــا نورســتانی هــا در 
کــرده و از همــان زمانــه هــای عصــر  صعــب العبــور و مرتفــع هندوکــش را اشــغال 
ویــدی کــه قبایــل بیشــتر بجاهــای مســتقر شــده انــد تــا حــال بجــای خویــش باقی 
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گــذر زندگــی داشــتند و  مانــده انــد. الیناهــا چــون در دره هــای خیلــی دشــوار 
کنــار افتــاده،   ــزرگ رفــت و آمــد  ــد و قطعــه زمیــن مســکونه آنهــا از راه هــای ب دارن
کــم شــده و از همیــن  در مــرور زمــان تمــاس شــان بــا ســایر قبایــل بیــش از پیــش 
کلتــور، عــرف و عــادات قدیــم آریایــی  کــه ممیــزات عــرق، زبــان و  جهــت اســت 
در میــان آنهــا خوبتــر محفــوظ مانــده و ازیــن جهــت بعضــی از مدققیــن ایشــان و 
باشــندگان شــغنان و روشــان و بعضــی حصــص دگــر بدخشــان و پامیــر را از روی 
عــرق و ریشــه بــه صفــت "هومــو الپســینوس" یعنــی "آریایــی هــای کوهــی" یــاد می 
کننــد.  بعضــی هــا ایشــانرا در قطــار "داردهــا" مــی آورنــد و داردهــا )Dards( از اقــوام 
خیلــی قدیــم کشــور مــا بــوده و در حاشــیه شــمال شــرقی آریانــا ســکونت داشــتند 
گــذار نورســتان و چتــرال و داردســتان زندگــی  و هنــوز هــم در عالقــه هــای دشــوار 
دارنــد. پلینــی از ایشــان بنــام )داردی( )Dardae( صحبــت کــرده و غیــر از دادیک 

کــه احفــاد آنهــا امــروز بنــام تاجیــک موســوم انــد."1 مــی باشــند 
مـاری برادلـی واتکنـز مؤلـف کتـاب افغانسـتان بـدون اینکه اشـارۀ بـه یونانی 
بـودن نورسـتانی هـا بنمایـد، آنهـا را مردمـان مبهـم و نامعلومـی مـی خوانـد و بـاز 
آنهـا را "یـک میـراث مقـدس و قابـل احتـرام همالیایی دانسـته که قرن هـا قبل در 
گزیدند و بحیث مردم مشـرک باقیماندند تا اینکه  کوهسـتانات شـرقی مسـکن 
در سـال 1896 توسـط امیـر عبدالرحمـن جبـرًا بـه کیـش اسـالم درآورده شـدند".2

فرایـزر تیتلـر مـی نویسـد: "کـه اصـل و نژاد نورسـتانی هـا در مه و غبـار روزگاران 
را  هـا  نورسـتانی  کـه  را  ای  نظریـه  تیتلـر  همچنیـن  اسـت."  شـده  گـم  باسـتان 
بحیـث بومـی هـا و یـا اهالـی قدیـم داردی در یـک سـرزمین کوهـی میدانـد  نیـز رد 

یانا   کهزاد، ص 107 1.  تاریخ افغانستان، کهزاد،جلد اول ،ص103-104-107-108همچنین کتاب آر
2.  افغانستان، تالیف ماری برادلی واتکنز، ص 11
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می کنـد و خـود بـه ایـن نظـر اسـت کـه ثبـوت ایـن موضـوع کـه آیـا حقیقـت دارد یا 
نـه تحقیقـات بیشـتر را ایجـاب مـی نمایـد.  بـا وجـود آن تیتلـر مینویسـد کـه بنابـر 
کرکترنورسـتانی هـا درحـال حاضروجـود  دانـش و معرفتیکـه راجـع بـه تاریـخ و 
دارد،  ممکـن اسـت آنهـا از نـژاد هنـد و آریایـی بوده و بقیة السـیف  یا بازماندگان 
یـک نـژاد بیشـتر متمـدن بـوده باشـند. فرایـزر تیتلـر روایـات افسـانوی و خیالـی و 
کر یونانـی بنابـر ابهـام و نبـودن مأخـذ شایسـته و  همچنیـن ارتبـاط آنهـا را بـا عسـا

کنـد.1 قابـل اعتمـاد رد مـی 
کتـاب افغانسـتان تألیـف و تدویـن دونالـد ولبـر بعـد از آنکـه مطالـب فریـزر 
تایتلر را تائید می نماید و روایات افسـانوی و خیالی را تردید می کند چنین می 
نویسـد: "بهـر صـورت ایـن موضـوع کاماًل محقق اسـت که نورسـتانی هـا از جمله 
کـه مـردم افغانسـتان را تشـکیل داده انـد و اینکـه  قدیمیتریـن عنصـر نـژادی انـد 
توانسـته انـد از نفـوذ هـر دیـن و آئیـن بزرگی تا پایـان قرن نـزده )19( بی تکلف باقی 

بمانند سـابقه بی ماننـد دارد".2
کتـاب )مـردم و سـرزمین افغانسـتان( مـی نویسـد:  کیلفـورد در  مـاری لویـز 
کتیبه های سنگی وجود دارد،  "اصل نورستانی ها در تاریخ گم شده است، نه 
نـه کتـب قدیمـی و نـه هیـچ نـوع ادبیـات ایکـه بـه اصـل و نسـب ایشـان روشـنی 
که نورسـتانی ها از قبایل اصلی آریایی  افگند موجود اسـت. زیاد احتمال دارد 
به ارث رسـیده باشـند.  بعضی از دانشـمندان قرن 19 ادعا نمودند که نورسـتانی 
کر مسـتعمره نشـین اسـکندر کبیراند و یگانه دلیل آن اینست که  ها اوالدۀ عسـا
در قـرن سـوم قبـل از میـالد نواحـی از ننگرهار امـروزی در تحت حکمرانی یونانی 

1.  افغانستان، تالیف فرایزرتیتلر، ص 58-57.
2.  افغانستان، تالیف وتدوین دونالدولبر، ص 51-50
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کافرها )نورسـتانی  که ما ذکری از  ها بود. اما  فقط در قرن یازدهم میالدی اسـت 
هـا( را در تاریـخ مـی توانیـم بیابیم."1

که الیناها  با مطالعه عمیق این نظریات و نوشته ها می توان نتیجه گرفت 
یـا نورسـتانی هـا از قبایـل بسـیار معـروف آریایـی بـوده و از زمانه های بسـیار قدیم 
دریـن مملکـت سـکونت داشـته انـد. چون آنهـا در کنـار رودخانه پیچ کـه از دره 
گـذرد و در دره هـای صعـب المـرور و مرتفـع هندوکـش جنوبـی زندگـی  نـور مـی 
و  آمـد  و  رفـت  هـای  راه  نبـودن  و  مسـکن  بـودن  کوهسـتانی  بنابـر  انـد،  داشـته 
همچنیـن دوری از معبرهـای تجارتـی بـا سـایر قبایـل افغـان تمـاس نگرفتـه و از 
اختـالط بـر کنـار مانـده انـد. ازینروتوانسـته اند که زبان، رسـوم و ممیـزات عرفی و 

آریایـی خـود را تـا امـروز حفـظ نماینـد.
کیـش اسـالم درآورده  در سـال 1896 الیناهـا توسـط امیـر عبدالرحمـن بـه 
شدند و سرزمین آنها نورستان نامیده شد و فقط از همین وقت باینطرف است 
گـردد. در حالیکـه اسـناد و  کـه تمـاس و اختـالط بـا ایـن قبیلـۀ افغـان برقـرار مـی 
مدارک تاریخی افغانستان و همچنین بعضی از مؤرخین خارجی این نظریه را 
کـه نورسـتانی هـا از نسـل سـربازان یونانـی انـد رد مـی کنـد، درین هم جای شـک 
نیسـت کـه یونانـی هـا نیـز از نـژاد آریایـی انـد و اکثـر قبایـل افغـان نیـز آریایـی انـد. 
البتـه ایـن بدان معنی نیسـت هرکه آریایی باشـد از بقایای مهاجمیـن "آریایی-
کر مهاجـم یونانـی اسـکندر زنـان یونانـی  اروپایـی" انـد. همچنیـن در جمـع عسـا
گـر بـا زنـان محلـی نورسـتان ازدواج  شـامل نبـود و آنهـا سـپاهیان مجـرد بودنـد و ا
کـرده باشـند بازهـم بایـد آنهـا را مخلوطـی از مـردم هـر دو کشـور دانسـت نـه اینکـه 
کـه آریایـی هـا از سـرزمین  کر یونانـی. بعـالوه ایـن امـر ثابـت اسـت  بقایـای عسـا

1.  سرزمین ومردم افغانستان، ماری لویزکلیفورد ،ص 43و44
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کـرده انـد  باختـر یعنـی بلـخ امـروز بـه هنـد و پـارس و اروپـا و غیـره جاهـا هجـرت 
نـه اینکـه از آن کشـورها بـه آریانـای قدیـم. احتمـال زیـاد اسـت که صاحبـان این 
نظریـه از نزدیکـی کلمـات "الینـا" و "هیلینـی"  فریـب خورده باشـند چه یونانیان 
چنـد یـن قبیلـه خود را به یک نام مشـترک یعنی هیلینی هـا )Hellenes( یاد می 

کردند.1

اهل هنود
کــه جــز الیتجــزای ملــت افغــان را تشــکیل میدهنــد  هندوهــای افغانســتان 
کوچــک آنهــا  گــروه بســیار  بصــورت عمومــی بــدو دســته تقســیم مــی شــوند.  
کاســب بــوده و در طــی ســالیان  کــه اکثــرا تاجــر و  عبــارت از هندوانــی اســت 
کشــور مهاجــرت نمــوده انــد و  متمــادی دســته دســته از نیــم قــاره ی هنــد بایــن 
گــروه بــزرگ  ایــن ســرزمین را بحیــث وطــن دایمــی شــان اختیــار نمــوده انــد.  امــا 
کشــور بــوده از قرنهــا  کــه باشــندگان اصلــی  آنهــا مشــتمل از هندوانــی اســت 
باینطــرف در افغانســتان امــرار حیــات نمــوده و جــز اصلــی پیکــر ملت افغــان اند. 
در حالیکــه بــا ظهــور دیــن مقــدس اســالم اکثــر مــردم افغانســتان بکیــش اســالم 
گرویدنــد،  امــا هنــدوان افغــان همانگونــه بــه کیــش و آئیــن آبایــی خویــش پایبنــد 

ــد. ماندن
راجع به گذشـته و موقف ملی این دسـته مردم افغانسـتان، ښـاغلی لکراج2 
کـه بـه ملـت افغـان عقیـدۀ محکمـی داشـته مطالبـی تهیـه  گردانم  یکتـن از شـا
نمـوده و بدسترسـم قـرار دادنـد کـه اینـک  قسـمتی از یادداشـت هـای او را بـدون 

1.  افغانستان قدیم، یعقوب حسن ،ص 44
2.  متأسفانه اسم و شهرت مکمل شاغلی لکراج نزد مهتمم کتاب موجود نیست. 
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کنـم:  "سـرزمین باسـتانی و کوهسـتانی مـا افغانسـتان  تصـرف در ذیـل نقـل مـی 
عزیـز نظـر بـه موقعیـت خـاص جغرافیایـی اش، بحیث چهـار راه آسـیای مرکزی 
و حـوادث بـزرگ تاریخـی مردمـان مختلفـی را بـا هـم آمیـزش داده و از آن ملتـی 
بوجـود آورده کـه بـا داشـتن آرزوهـا و آرمـان هـای مشـترک در طـول قـرون متمـادی 
موجودیـت ملـی خـود را حفـظ نموده اسـت. اجـداد اهل هنـود از قرنها باینطرف 
در پهلـوی دیگـر بـرادران افغـان دریـن سـرزمین تاریخـی و زیبـا زندگـی کـرده انـد.  
اینکه آنها از چه وقت درین مملکت زندگی دارند، اسناد تاریخی به آن جواب 
که از روزگارانیکه  کرده می توانیم  درست داده نمی تواند. محض اینقدر اذعان 
این سـرزمین بنام آریانا و بعدًا خراسـان نامیده شـده  در همین خطه بود و باش 
داشـته انـد. فقـط مسـلۀ مذهـب، هنـدوان را بـه شـکل یـک اقلیـت درآورده چـه 
هنـگام فتوحـات اسـالم همینکـه دیگـر بـرادران افغـان بـه دیـن مقـدس اسـالم 
مشـرف گردیدنـد ایـن طایفـه عقیـده مذهبـی خویـش را تغییر نـداده و تا امـروز به 

همـان دیـن و آئیـن خـود پایبند هسـتند. 
از  افغانسـتان  کـه  برمیایـد  ایـن مملکـت  تاریـخ باسـتانی  اوراق  از مطالعـه 
قـرن دوم قبـل المیـالد تـا اوایـل قـرن هشـتم میـالدی تقریبـا بـرای یـک هـزار سـال 
کانـون بـزرگ آئیـن بودایـی و هندویـزم بود.  پیشـوایان بودایی افغانسـتان که همه 
باشـندگان اصلـی همیـن مملکـت بودنـد، فلسـفه مذهبـی، اصـول معمـاری و 
هیکل تراشـی این سـرزمین را به چین، شـرق دور و بسـی نقاط دگر آسـیا انتشـار 
دادند. معابد مجلل و باشکوهی که نظیر آن کمتر در جهان دیده شده درهده، 
گردید و هزاران معبد  کاپیسـا، پشـاور، بامیان، ایبک، باختر  و غیره مناطق آباد 
کتـب مذهبـی تألیـف و  گرفـت و صدهـا  و سـتوپه سـرزمین افغانسـتان را فـرا 

گردید. ترجمـه 
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کـه آنهـم بیشـتر یـک موضـوع فـردی و شـخصی  باسـتثنای مسـلۀ مذهبـی 
اسـت،  از نقـاط نظـر دیگـر اهـل هنـود فرقـی با سـایر مردمـان این سـرزمین ندارند. 
مسـلۀ مذهـب درسـوال ملـت افغـان اصـاًل  و ابـدًا رول نداشـته  و ایـن مـردم جـز 
الیتجزای ملت افغان هسـتند. هندوان افغان با سـایر باشـندگان این مملکت 
برادران تاریخی بوده و در تحت یک بیرق جمع و زندگی نموده و از یک مفکوره 
واحد در اعتال و سربلندی افغانستان پیروی نموده و در اندوه ها و خوشی های 
ملـی و تاریخـی سـهیم بـوده انـد.  مطالعـه صفحـات درخشـان تاریـخ مبـارزات 
کان مـا درراه خدمت بوطن  ملـی افغانسـتان بـه مـا ادواری را بیـاد میدهـد کـه نیـا
کرده و در راه حفظ اسـتقالل ملی زمین را با خون خود رنگین  جان نثاری های 

سـاخته و از نامـوس وطـن همیشـه دفـاع کـرده اند.
و  اقتصـادی  سیاسـی،  امـور  در  کهـن  بسـیار  زمانهـای  از  افغـان  هنـدوان 
اجتماعـی و فرهنگـی افغانسـتان سـهیم بـوده و وظایـف محولـه را بـا ایمـان و 
کامـل پیـش بـرده انـد. ایـن طایفـه از روزگاران بسـیار قدیـم باینطـرف  صداقـت 
نـه تنهـا در رونـق تجـارت افغانسـتان، تنظیـم و اداره امـور مالـی و پولـی بحیـث 
مسـتوفی و سرشـته دار ایفـای وظیفـه نمـوده انـد، بلکـه در امـور سیاسـی، نظامی 
و اداری مملکـت نیـز وظایـف بزرگـی را پیـش بـرده انـد. مثـاًل در اردوی سـالطین 
غزنـوی یکعـدۀ بـزرگ از هندوهـای افغـان جانبـازی نمودنـد و د ر زمـرۀ صاحـب 
کـه در مـوارد مختلفـه خدمـات  منصبـان آریانـا افسـران هنـدو وجـود داشـتند 
کر هنـدی در غزنیـن در عهـد مسـعود غزنـوی  قیمتـداری نمودنـد.1 سـاالر عسـا
سـندر نـام هنـدو بـود2.  بیربـل و تلـک نیـز از شـخصیت هـای بـزرگ هنـدو بودنـد 

یانا افغانستان ،قسمت دوم، ص 142-141 1.  آر
2.  افغانستان درمسیر تاریخ ،غبار ،ص122
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کـه تلـک بوالیـت و سـپه سـاالری غزنـوی در هندوسـتان رسـید.1
در زمـان احمـد شـاه بابـا والـی افغانسـتان در پتیالـه هنـد امیـر سـنگ سـیک 
بـود. همچنیـن بعـد از دوران احمـد شـاه از شـخصیت هـای بـزرگ هندوهـای 
بـود.  کـه وظایـف بزرگـی بایشـان سـپرده شـده  بـرده مـی توانیـم  نـام  افغانسـتان 
از معاهـده صلـح راولپنـدی  برگـد ملکـی بعـد  بطـور مثـال دیـوان نرنجنـداس 
در مذاکـرات منصـوری و دیـره دون عضـو هیئـت افغـان بـود2.  تعییـن دیـوان 
نرنجنـداس بحیـث عضـو هیئـت افغـان،  مـردم اسـیر هنـد را شـدیدًا تـکان داد 
کـه چگونـه یـک مملکـت کوچـک از بزرگتریـن قـدرت اسـتعماری جهـان چـون 
انگلیـس اسـتقالل ملـی خـود را بـزور گرفـت و بـاز بحیـث یـک کشـور آزاد، دور از 
تعصبـات مذهبـی یکـی از هنـدوان افغـان را بحیـث عضو هیئـت افغان تعیین 
نمـود و مـا )مـرام از مـردم نیـم قاره هند اسـت( با بیش از چهارصد میلیون نفوس 
از داشـتن اسـتقالل ملی محروم هسـتیم. نرنجنداس فقط یک پسـر داشـت که 
کرنیـل  گماشـت. نـوه اش بعدهـا بنـام رام چنـد  او را نیـز بـه خدمـت عسـکری 
شـهرت یافـت و در جنـگ منـگل همـرکاب اعلیحضـرت محمـد نادرشـاه بـود. 
گـروه همیشـه در مقـدرات و سرنوشـت مملکـت عزیـز خـود  بایـن ترتیـب ایـن 
سـهیم بـوده و هیچـگاه خـود را محـض از نظـر مذهبی کـه از عناصر عمده ملت 

شـدن هـم شـمرده نمیشـود، بیگانـه تصـور نـه نمـوده انـد.

نتیجه
از شــرح مختصرایکــه راجــع بــه قبایــل مشــخص افغان داده شــد روشــن می شــود 

1.  افغانستان درمسیر تاریخ ،غبار، ص 121
2.  افغانستان درمسیر تاریخ ،غبار،ص 777

104   |     نا سیونالیزم افغان در پهنای تاریخ



کلیــه مردمــان ایــن ســرزمین از حیــث نــژاد آریایــی  کــه باســتثنای عــدۀ معــدودی 
انــد و نژادهایــی دیگــر کــه در طــول قــرون از اثــر تهاجمــات، جنگ هــا، مهاجرت، 
کشــور رحــل اقامــت افگنــده انــد سرنوشــت و مقــدرات  تجــارت و غیــره بایــن 
ــت  ــن مملک ــی ای ــان بوم ــا مردم ــا را ب ــۀ آنه ــترک بگون ــای مش ــال و آرزوه ــی، آم مل
کــه هماننــد آن در  مرتبــط و پیونــد داده و طــوری آنهــا را باهــم متحــد ســاخته 
هیــچ یــک از ملــل جهــان دیــده نشــده اســت.   بــه شــهادت ښــاغلی غبــار مــورخ 
شــهیر افغــان: "... در بیــن تمــام ایــن ماجراهــا و در طــول چندیــن هــزار ســال مــردم 
افغانســتان اساســًا هویــت خــود راحفــظ کردنــد و هیــچ ملــت د یگــری قایــم مقــام 
گــر فرهنگ و  آنهــا در افغانســتان نگردیــد. بلکــه مهاجمیــن نیرومنــد را بــا زبانهــا و ا
تمدنــی داشــته انــد، بــا تمــدن و فرهنــگ شــان، در هاضمــه قــوی خویــش تحلیــل 
کــه بــا مســاعی مشــترک یکعــده از مؤرخیــن و  کتــاب افغانســتان  کــرده انــد."   
گردیــده راجــع بــه  دانشــمندان برجســتۀ امریکایــی در ســال1956 تألیــف و نشــر 
افغانســتان و مــردم آن چنیــن مــی نویســد: "افغانســتان کشوریســت بــی نظیــر و بــا 
مــردم بــی ماننــد. ایــن کشــور کــه بعضــی اوقــات چهــار راه آســیای مرکــزی خوانده 
کــه  شــده حیثیــت یــک ظــرف مخلــوط کننــده و میــدان جنــگ را داشــته اســت 
مهاجمیــن و مهاجریــن مختلــف آســیای مرکــزی، خاورمیانــه، آســیای جنوبــی و 
اروپایــی را بــا هــم آمیختــه اســت. امــا بــا وجــود ایــن نفــوس متبایــن، افغانســتان 
بــا مشــخصات متمایــز و منحصــر بخــودش امــروز یــک ملــت واحــد مــی باشــد. 
عواملیکــه ایــن وحــدت را ســبب شــده عبارتنــد از اســالم،  یــک قــوه قیــادت 
عنعنــوی، قبیلــوی و عشــق بــه آزادی، یــک تاریــخ متالطــم ولــی هیجــان انگیــز، 
رقابــت ذات البینــی امپراطــوری های بزرگ همســایه، گذشــتۀ باشــکوه باســتانی 
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و باالخره ظهور حکمرانان و پیشوایان جدید و مصمم".1    همچنین بنیونست 
)Benevenist( زبــان شــناس و مستشــرق فرانســوی مــی نویســد کــه: "کلیه ثقافت 
کشــورهای همســایه در افغانســتان تاثیــری بجــا گــزارده، لیکن هیچکــدام باعث 
ــخ مســتقل و مشــخصات محلــی آن نشــده اســت. ایــن اختــالط  امحــای تاری
کــه بگونــه آن در  گردیــده اســت  موجــب آمیــزش و پیچیدگــی الســنه و نژادهــای 

کشــوری بــا ایــن مســاحت بــه مالحظــه نرســیده اســت". هیــچ 
هـرگاه نظـر دانشـمندان بـزرگ را نیـز کنار بگذاریـم و وضع ملل جهان امـروز را 
مطالعـه نمـوده و بعـد آنـرا بـا سـرزمین خـود مقایسـه نمائیـم،  بـاز هم راسـت گفته 
ایـم چـه مـا هیـچ کشـوری را در جهان سـراغ نداریم که متشـکل از یک نـژاد واحد 
کشـورهای چـون ایـاالت متحـده امریـکا، انگلسـتان، جرمنـی، فرانسـه  باشـد.  
وغیره که نسـبت به مردم افغانسـتان از نظر نژادی ازهم متمایزتراند، توانسـته اند 
باز هم ملل واحد و مسـتحکمی را تشـکیل بدهند که نظیر آن در گذشـته کمتر 
دیـده شـده اسـت. در افغانسـتان هیچـگاه قیـود و تفاوتهـای طبقاتـی و یـا نژادی 
ماننـد کشـور هنـد و غیـره وجـود نداشـته و نـه اختـالط نـژاد هـای مختلـف قـادر 
کـه تـا  کـه فاصلـه و رخنـۀ در ملـت افغـان وارد آورد و یـا روحیـۀ ملـی آنـرا  گردیـده 

امـروز زنـده، جاویـد و الیتغیـر باقیمانـده، تضعیـف نمایـد و از بیـن ببرد.  
بـرای اینکـه بـه ایـن بحـث از جهـت طوالـت کالم پایـان داده شـود از نوشـته 
یکـی از نویسـندگان افغـان تذکـر بعمـل میآوریـم: "برخـی مـی گوینـد کـه چـون در 
افغانسـتان طوایـف متعـدد و لهجـات چنـد وجـود دارد، بنابـران ملـت واحـدی 
دریـن مملکـت نیسـت.   آنهـا غافلنـد از اینکـه هیـچ ملتـی از ملـل دنیـا از یـک 
طایفه تشکیل نشده و هیچ مملکت بزرگی نیست که در آن لهجات مختلف 

1.  افغانستان ،تالیف وتدوین دونالد ولبر، ص 3و4
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نباشـد،  بلکـه بـه مـرور زمـان بـه همـۀ ای ممالـک، اقـوام و طوایـف مختلفـه آمده 
کـم و بیـش آمیختـه انـد.  آیـا در فرانسـه بروتونهـا،  انـد و بـا باشـندگان سـابق آن 
بورگنـدی وانسـالها دارای زبانهـای محلـی نیسـتند و لهجات جداگانـه ندارند؟   
کالواهـا و انگلیزهـا از یـک طایفـه هسـتند و  کبیـر سـکاتلندیها،  آیـا در برتانیـای 
لهجات جداگانه ندارند؟  آیا در آلمان شمالی و جنوبی فرق لهجه و اختالف 
طایفـه و ایـل موجـود نیسـت؟  آیـا در ایـران، چیـن، جاپـان و مختصـر اینکـه در 

تمـام ممالـک جهـان چنیـن چیـزی بـه نظـر نمـی آید؟"
اگر در همه این ممالک ملتی وجود نداشـته باشـد، در افغانسـتان نیز وجود 
نخواهـد داشـت. امـا بایـد تذکـر داد کـه اکثـر باشـندگان و طوایـف ایـن مملکـت 
کسـون هـا، در انگلسـتان،  قراریکـه تاریـخ شـاهد اسـت قبـل از ورود انگلـو سا
فرانـک هـا در فرانسـه، ترکهـا در آسـیای صغیـر و اعـراب در مصـر، در افغانسـتان 
کـرده انـد،  منافـع  اقامـت اختیـار نمـوده و در تحـت اداره وکلتـور واحـد زندگانـی 
شـان مشـترک بـوده و در روزهـای غـم و شـادی دوش بـه دوش همدیگـر اسـتاده 
انـد.  همـه اینهـا افغـان انـد و بـدون فـرق و امتیـازی دریـن مملکـت حقـوق، 

وظایـف و مسـؤلیتهای مسـاوی دارنـد.1

یانا، افغانستان ،توروایانا، ص 11-9 1.  آر
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فصل چهارم
السنه

کتــاب خــارج  ــان هــای افغانســتان از مبحــث ایــن  گرچــه نوشــتن تاریخچــۀ زب
اســت ولــی مطالعــه افغانســتان از نظــر زبــان هــای هنــد و اروپایــی و بخصــوص 
لســان هــای رســمی افغانســتان )پشــتو و دری( تــا حــدودی بــا هــدف ایــن کتــاب 

بــی ربــط نیســت.
بـرای  اروپایـی  و  هنـد  هـای  زبـان  مطالعـه  لحـاظ  از  افغانسـتان  سـرزمین 
دانشـمندان اهمیـت خاصـی دارد چـه تـا امـروز هـم در گوشـه و کنـار مملکـت و 
در پیـچ و خـم دره هـای آن لهجـه هـای بیـش از سـی زبـان شـنیده مـی شـود.1   از 
کـه بعضـی از زبـان شناسـان افغانسـتان را مخـزن نمونـه  همیـن ملحـوظ  اسـت 
هـای شـعبات لسـان هـای هنـد و اروپایـی دانسـته و مـورد دلچسـپی شـدید و 
عالقـه خـاص زبـان شناسـان قرار گرفته اسـت. چنانچه آریانا دایـرة المعارف در 
زمینه چنین نگاشـته اسـت: "افغانسـتان از نظر انشعاب السنه، تفکیک لهجه 
هـا و تشـکل مکاتـب ادبـی، تمـاس و تصادم افکار و باالخره انتشـار مظاهر ادبی 
ک هـای مجـاور هنـد و ایـران و ماورالنهـر مقامـی  و ذوقـی و فرهنگـی در میـان خـا

1.  زبانهای افغانستان، نوشته جارج مورگنسترن،مجله آریانا، شماره27حمل وثور 47ص33



دارد معیـن و بسـا رشـته هـا درینجـا پیونـد مـی شـوند".1 
جـارج مورگنسـترن زبـان شـناس شـهیر نارویـژی در یکـی از خطابـه هایش به 
تاریخ 30 سنبله 1345 در ادیتوریم پوهنتون کابل راجع به زبان های افغانستان 
چنین ابراز عقیده کرد: "... از نظر زبانشناسی کشوری مانند افغانستان فردوس 
گـون بـوده و از روی تاریـخ  اسـت، زیـرا  در آنجـا زبانهـای را میتـوان یافـت کـه گونا
بسـیار دلچسـپ و از حیث تحوالت سـزاوار مطالعه و تفکر هسـتند و شـاید هم 
در هیچ کشور دیگرایکه ساحه آن مساوی افغانستان باشد اینگونه مثال یافت 
کـه هرقـدر تعـداد زبانهـای مختلـف بیشـتر شـود، بـه  نشـود. آری شـکی نیسـت 
همـان تناسـب شـخص محقـق و مدقـق بـا مسـایل خصوصـی ای مواجـه مـی 
گردد. اما خوشـبختانه از آن جمله فقط دو زبان، جنبه رسـمی را دارد و کشـور را 

وحدت می بخشـد".2 
از نتیجـه مطالعـات دانشـمندان زبانشناسـی برمـی آیـد کـه ممکن اسـت در 
حـدود هشـت هـزار سـال بیشـتر از امـروز آریایـی هـا بـه یـک زبـان واحـد و سـاده 
کردنـد و زبـان هـای امـروزۀ  آریایـی از همـان زبـان ابتدایـی قدیمـی  تکلـم مـی 
مشـتق و منشـعب شـده اسـت.3   زبان آریایی را به دو دسـته و یا خانواده تقسیم 
کـه شـاخۀ "هنـد و ایرانـی"   کننـد. یعنـی خانـواده هنـدی و خانـواده ایرانـی  مـی 
مبـدأ ایـن دو خانـواده بـوده و زبـان سانسـکریت ویـدی )زبـان ودا( و اوسـتایی 

)زبـان زنـد( از آنهـا نمایندگـی دارد.
ایـن هـر دو زبـان در سـرزمین افغانسـتان بـه میـان آمـده و بعـد از انکشـاف 

1.  افغانستان ازنشرات انجمن آریانادایره المعارف ،ص 42-41
2.  زبانهای افغانستان ،نوشته جارج مورگنسترن، مجله آریانا، شماره 275،ص33

3.  افغانستان قدیم ،یعقوب حسن ،ص 43
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و نشـوونما  بـه هنـد و ایـران و ممـا لـک دیگـر  انتشـار یافتـه اسـت. قـرار عقیـده 
کوهسـتانات  در  نیـز  امـروز  خانـواده  دو  هـر  فرعـی  هـای  لهجـه  کهـزاد  ښـاغلی 

افغانسـتان شـنیده می شـود. برای روشـنی بیشـتر موضوع مطالب ایرا در ذیل از 
کتـاب افغانسـتان از نشـرات انجمـن دایـرۃ المعـارف نقـل مـی کنیـم: "در اثـر پارۀ 
مطالعـات زبـان شناسـی کـه تـا حـال در افغانسـتان بعمـل آمـده اسـت،  بقایـای 
کـوه هـای ایـن مملکـت بـه مشـاهده  تقریبـًا بیسـت لهجـه دیگـر د ر د ره هـا و 
کـه بعضـی مثـل دسـته )غلچـه( یـا زبـان هـای پامیـر، ارمـری و پراچـی  رسـیده 
جـز شـاخۀ شـرقی خانـوادۀ ایرانـی مـی باشـد؛ و برخـی ماننـد السـنه نورسـتانی، 
پشـه یی، گاتـی، وایگلـی، اخشـون، خـووار و پرسـون بـه لهجه هـای هندی تعلق 
میگیرد.   در جنوب هندوکش شرقی و در مناطق شمال غرب هند یک دسته 
زبـان هـای دیگـری موجـود اسـت که در مطالعات السـنه بنام دسـته )دارد یک( 
یـا )بیشـه چـه( شـهرت دارنـد و ممیـزات هـر دو خانـوادۀ هنـدی و ایرانـی را دارا 
کوه های افغانسـتان  که  می باشـد. از روی این بیانات مختصر واضح می شـود 
روزی کانـون قبایـل آریایـی هنـد و ایرانـی و مبـدأ اولـی دو خانـواده السـنه هنـدی 
و ایرانـی بـوده و زبانهـا و لهجـه هـای مربـوط هرکـدام دریـن جـا نشـو نمـا یافتـه و با 
کـه ایـن نظریـات را  وجـود مـرور چهـار هـزار سـال آنقـدر شـواهد عملـی باقیسـت 

بصـورت حتـم ثابـت مـی کنـد."
اسما و محل رواج بعضی لهجه های فوق الذکر از اینقرار است: 

لهجـه هـای پامیـر یـا دسـته غلچـه عبـارت اسـت از منجانـی، اشکاشـمی، 
کـی، واخـی، شـغنی، روشـانی و غیـره. ایـن لهجـه هـا دردره هـای مختلـف  زیبا

پامیـر معمـول اسـت.
جنوبـی  هـای  دامنـه  در  فـوق  هـای  دره  مقابـل  در  نورسـتانی  هـای  زبـان 
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هندوکـش حـرف زده مـی شـود و عبـارت انـد از گاتی، وایگلی، اخشـون، پرسـون 
و ارمـری در درۀ  لوگـر، برکـی بـرک، وزیرسـتان، نزدیـک کانـی گـرام معمـول اسـت.
پشـه یـی از وایـگل نورسـتان بطـرف شـرق تـا گلبهـار بطـرف غـرب حـرف زده 

مـی شـود و مرکـز آن کنـرو لغمـان اسـت و از خـود چهـار لهجـه دارد:
1- لهجه شمال غربی )گلبهارو شتل(

2- لهجه دره اوزبین )غرب لغمان و علی شنگ علیا(
3- لهجه تگاب و نجراب

4- لهجه لغمان، علینگار، کنرو دره پیچ1
که  زبانهای پشتو و دری  تاریخچه  به  از این مقدمه مختصر نگاهی  بعد 
زبانهای رسمی کشورند می اندازیم و بعد راجع به شباهت و ارتباط این دو زبان 
مهم افغانستان با یکدیگر و نقش آنها در شکل دادن به یک ملت واحد افغان 

صحبت می نمائیم.

زبان ملی پشتو
زبان پشتو بدسته زبانهای هندی و اروپایی تعلق داشته و شعبه از زبان قدیم 
آریایی است.  اینکه زبان پشتو به خانواده هندی تعلق میگیرد و یا به خانواده 
ایرانی و یا اینکه از هر دو خانواده بصورت مستقل تحول و انکشاف نموده است، 
نظریات دانشمندان زبان شناسی از هم فرق می کند. مثال داکتر فریدریک میولر 
عقیده داشت که پشتو جز زبان های ایرانی است و داکتر ترومپ معتقد بود که 
پشتو از خانواده هند و آریایی است،  اما عضو حقیقی خانواده هندی نبوده و 

1.  افغانستان ازنشرات انجمن آریانا،دایرة المعارف ،ص 145-144
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شکل مستقل از خود دارد. 1   باین ترتیب پشتو ممیزات هر دو خانواده را حایز 
بوده و مثال خوبی از نخستین تحول در بین زبانهای هند و اروپائی یا هند و 

ایرانی شمرده می شود.
کـه بـا  امـا پروفیسـور فـن سـپیگل، داکتـر هورنـل  و دارمسـتتر نظریـه داشـتند 
آنهم پشـتو به خانواده هندی شـباهت زیادتر دارد. ولی دارمسـتتر بعدها عقیده 
خـود را تغییـر داد و پشـتو را جـز دسـتۀ شـرقی خانـواده ایرانـی دانسـت. بـه عقیـده 
دارمسـتتر زبان پشـتو از زبان زند یا از زبانیکه به زبان زند شـباهت داشـت ظهور 
گردیـد، پشـتو جـز  کـه بعدهـا بیشـتر تقویـت  نمـوده اسـت.2   بنابرایـن عقیـده 
شـاخۀ شـرقی السـنه ایرانی شـناخته شـد ولی با آنهم زبان پشتو چون از یکطرف 
گاتهای اوستا داشته و از جانب دیگر قرابت نزدیک به  شباهت های نزدیک با 
پراکریت ها دارد، در خانواده هندی نیز سـهیم اسـت.3   از همین جهت اسـت 
کـه پشـتو طـوری ممیـزات هـر دو زبـان  کـه برخـی از زبـان شناسـان عقیـده دارنـد 
را داراسـت کـه آنـرا مـی تـوان یـک زبـان مسـتقل در بیـن دو خانـوادۀ هنـد و ایرانـی 
دانسـت.  چنانچـه داکتـر ترومـپ و داکتـر دارمسـتتر بعد از تدقیقات گرامر پشـتو 
و مقایسـه آن با زبان زند و سانسـکریت پشـتو را بحیث یک حلقه وصل در بین 

زبانهـای هنـد و اروپایـی دانسـته اند.4 
تحقیقـات آخریکـه راجـع بـه زبـان و ادبیات پشـتو صـورت گرفته می رسـاند 
کـه زبـان پشـتو ماننـد زبـان دری از جملـه زبانهای پیشـرفته و عمدۀ قبـل از ظهور 

1. Trump E. Drammer of the Pushtu or language of the Afghans, London and Tubington: Trubner and 
CO.1873
2. Darmesteter James. Chants populaires des Afghans, recueillis par James Darmesteter, Paris: 
Imprimerie nationale, 1888-1890

یانا دایرة المعارف ،صفحات164-141  3.  افغانستان ازنشرات انجمن آر
4.  افغانستان ،عبدالباقی لطیفی ،ص 26
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دیـن اسـالم شـمرده مـی شـد.1   کتـاب پتـه خزانه یا )گنج پنهـان( تألیف محمد 
هوتک که در سـال 1141هجری، مطابق 1762 میالدی در قندهار نوشـته شـده، 
از کتـب قیمتـدار ایسـت کـه بـه همـت پوهاند عبدالحی حبیبی کشـف و نشـر 
کـه بـر تاریخچـه زبـان پشـتو در اوایـل ظهـور اسـالم روشـنی خوبـی مـی  گردیـده 

اندازد.
پتـه خزانـه عـالوه بـر آنکـه راجـع بـه تاریخچـه و ادبیـات زبـان پشـتو معلومات 
می دهد،  از بعضی از شعرای قدیم پشتو، شرح زندگی آنها و نمونۀ اشعار ایشان 
نیـز نـام مـی بـرد.2 از آن جملـه امیـر کـرور جهـان پهلـوان پسـر امیـر پـوالد ستنیسـی 
کـه دروقـت ابومسـلم خراسـانی زندگـی میکـرد و در سـنه )139هجـری-  اسـت  
760 میـالدی( درمندیـش غـور بـر مسـند امـارت نشسـت. یکـی از منظومـه هـای 
کـرده قدیـم تریـن شـعر  کـه مؤلـف پتـه خزانـه بـا اسـتناد تاریـخ نقـل  حماسـی اورا 
زبـان پشـتو     خوانـده انـد.  پوهانـد حبیبـی راجـع بـا ایـن شـعر حماسـی چنیـن 
تبصـره مینمایـد : "از پختگـی بیـان ومتانـت الفـاظ، انسـجام ادبـی وعلـو تخیـل 
وحماسـت گوینـده ایـن شـعر ظاهر اسـت که زبان پشـتو قبـل از ایـن دوره مراتب 
طفولیـت ونـا پختگـی خـودرا طی کرده وبعد از قرنها پـرورش وزندگی ادبی   باین 

مرتبـت نضج وکمال رسـیده اسـت."3
دومیـن پارچـه ایکـه بـه قـرن  دوم هجـری ارتبـاط میگیـرد بـه خانـدان لویـکان 
غزنه تعلق دارد که کشف یک بیت آن نه تنها ما را به آثار قدیمتر پشتو رهنمائی 
مینمایـد، بلکـه در عیـن زمـان بر یک قسـمت از تاریخ مجهول این مملکت که 

1.  افغانستان بعدازاسالم، نویسنده پوهاند حبیبی، جلداول، طبع کابل 1345ش،ص741
2.  پته خزانه، محمد هوتک طبع کابل 1323

3.  افغانستان بعدازاسالم ،حبیبی، جلداول ،ص 745
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کتـاب  عبـارت از دودمـان لویـکان غزنـه اسـت روشـنی مـی انـدازد.1   از مطالعـه 
"پشـتو ولویـکان غزنـه" کـه بقلـم پوهاند حبیبی نوشـته شـده بر میایـد  که لویکان  
کـه بـر زابلسـتان وغزنـه  حکمروائـی  یکـی از خاندانهـای شـاهی افغانسـتان بـوده 
کابلشاهان خویشاوندی داشته وزبان ایشان پشتو بود.  داشتند. این دودمان با 
نام دودمان لویکان  از کلمه "لوی" پشـتو یعنی بزرگ وسـردار گرفته شـده ولویک 
کـه در حـدود )100هجـری  نخسـت یـا اول  ) وجویرلویـک  یـا  هجویـر لویـک( 
718م( میزیسـت و نامـش درهجویـر قدیمـی یـا  اجرسـتان  موجـوده غزنـی باقـی 
مانـده اسـت، اولیـن شـاه ایـن دودمـان بـه حسـاب میـرود.2   بـا ایـن ترتیـب گفتـه 
میتوانیم که زبان پشـتو در اوایل ورود اسـالم در خراسـان زمین مقامش را بحیث 
زبان ادب ودربارکسـب نموده ودرعصر سـالطین بزرگ غور یکی اززبانهای مروج 

افغانسـتان بود.
پتـه خزانـه از جملـه شـعرا وسـخنوران زبـان پشـتو قبـل از سـالطین غـوری از 
کـه در  کـرور جهـان پهلـوان پسـر امیـر پـوالد،  اشـخاص ذیـل نـام مـی بـرد :  امیـر 
فوق از اونام بردیم. وی عالوه براینکه افتخار نخسـتین ومعروفترین شـاعر پشـتو 
کسـب نمـوده،  از بزرگتریـن مبارزیـن ملـی ایـن  سـرزمین بعـد از اسـالم نیـز بـه  را 
شـمار میایـد. امیـر کـرور در سـال 139هــ بـه امـا رت رسـید ودر جنبـش های ملی 
ابومسـلم خراسـانی سـهم بزرگی داشـت وچون جنگ آور بزرگ وبیمانند شـمرده 
میشـد اورا کـړور یعنـی "محکـم" لقـب داده بودنـد و سـرودۀ حماسـی اورا که پته 
گار گذاشته میتوان یکی از گوهر های درخشان ادب پشتو دانست.  خزانه بیاد 

نویسـنده  غزنـه(  وتاریـخ  ادبیـات  درتاریـخ  جدیـد  تحقیـق  )یـک  غزنـه  لویـکان  پشـتوو  مسـله  بـه  شـود  رجـوع    .1
1341 کابـل  طبـع  حبیبـی،   پوهاندعبدالحـی 

2.  افغانستان بعدازاسالم ،حبیبی، جلداول، ص 100
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1  ابوالهاشـم ابـن زیـد سـروانی بسـتی یکـی دیگـر از قدیم ترین وفصیح ترین شـعرا 

بـزرگ پشـتو اسـت. سـروان در سـال 223 هــ در سـروان هلمنـد متولـد  وادبـای 
گردیـده و از معاصریـن یعقـوب لیـث صفـاری بـود.  او نـه تنهـا شـاعر بزرگـی در 
زبـان پشـتو بـود بلکـه در زبـان هـای دری وعربـی نیـز شـعر گفتـه و کتابـی در بیـان 
فصاحت وبالغت بنام  دسـالووږمه  )نسـیم ریگسـتان( نوشته است.  خرښبون 
که از جمله رؤسـای قبایل افغان وبنام بابا شـهرت داشـت نیز یکی دیگر از شـعرا 
وادبای بزرگ زبان پشـتو محسـوب میشـود.  خرښـبون در سـال )411 هـ( از جهان 

در گذشـته و پتـه خزانـه اشـعار چنـدی از اورا بیـاد گار مانـده اسـت. 
از شـعرا بـزرگ دیگـر زبـان پشـتو از بیتنـی ویـا بیـت نیکـه ) 1000م (، سـربنی 
)1000م (، اسعد سوری )1033م (،  ښکارندوی )1050م (،  ملکیار غرشین )1050 
م(، تایمنـی )1051م (،  شـیخ مټـی )1262م (، بابـا هوتـک ) 1262م (، دوسـت 
کر )1493م ( رابعه شاعرۀ معروف )1509م(، زرغون فراهی )1515م (،   کا محمد 
که آثار ایشان از شاهکارهای جاویدان زبان پشتو شمرده  الف هوتک )1591م( 
میشـود میتـوان نـام بـرد.   بعـد از این تاریخ یعنـی از 1600 الـی 1900 میالدی تعداد 
شـعرای پشـتو بـه انـدازه زیـاد اسـت کـه مـا فقـط بـه ذکـر بعضـی از انهـا از قبیل پیر 
روشـان، آخونددرویـزه، خوشـحال خـان ختک ودختـرش حلیمه، عبدالرحمن 

بابـا وحمیـد بابـای مومند اکتفا مـی ورزیم 2.
کـه تعـداد آن خیلـی زیـاد اسـت  کتـب ومؤلفیـن قدیـم زبـان پشـتو  از جملـه 
میتـوان از "دسـالو وږمـه" تألیـف زبـدۃ الفصحـا ابومحمد هاشـم ابن زید سـروانی 

یانا یا افغانستان ،توروایانا، قسمت دوم  ،ص 174 1.  آر
کابل 1321هجری  2.  جهت معلومات مزید مراجعه شود به پشتانه شعرا ،تالیف پوهاند رشتین، جلددوم، طبع 

شمسی
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بسـتی )837-937م (، تذکـرۃ اولیـای افغـان تألیـف سـلیمان بـن بـارک خـان 
مټـی  شـیخ  اشـعار  مجموعـه   - مینـه  خـدای  د  کوصابـزی)1215م(،   ما قـوم 
البسـتی )1200م(،  ابـن علـی  تألیـف محمـد  تاریـخ سـوری  )1226-1289م(،  
لرغونـی پښـتانی تألیـف شـیخ کتـه )1300م(، تاریخ کجوجان راڼـی زی )1494م 
کـر )1522م(، بوسـتان اولیـا تألیـف شـیخ  کا (، غرغښـت نامـه دوسـت محمـد 
بوسـتان )1589م(، خیـر البیـان تألیـف بـا یزیـد پیـر روشـان )1525م (، مخـزن 
السـالم آخونـد در ویـزه )وفـات 1638 م (، کلیـد کامرانی تألیف کامران خان بن 
سـدو خان سـر سلسـله قوم سـدوزائی )1628م (،  ترجمه بوستان سعدی توسط 
گردیـده(،  دیـوان  کـر ) در سـال  1497م منظـوم  کا زرغونـه بنـت مالدیـن محمـد 

رابعـه )1509م ( وپتـه خزانـه تألیـف محمـد هوتـک )1729م( نامبـرد. 

زبان ملی دری
مبــدأ جغرافیائــی زبــان دری افغانســتان اســت و راجــع به معنی لغــت دری آریانا 
دایــرة المعــارف چنیــن مینویســد: "زبــان دری را در لغــت دونــوع معنــی میکننــد 
کلمــه )در( و آ نــرا زبــان درگاه و )دربــار( میخواننــد ودگــر منســوب  یکــی بــا اســاس 
کوهســتانی شــود. ایــن توجیهــات بیشــتر بــا اســاس قامــوس  کــه زبــان  بــه ) دره( 
کلمــه دری را بــه چهارگونــه  هــا وکتــب لغــت معمــول شــده اســت. برهــان قاطــع 

تعبیــر میکند: 
کــه عبــارت از بلــخ، بخــارا،  کنین چنــد شــهربوده اســت  گوینــد لغــت ســا  -1

بدخشــان و مرواســت. 
2- طا یفۀ بر آ نند که مردمان در گاه کیان به آن تکلم میکردند. 

کــه در زمــان بهمــن اســفند یــار چــون مــردم ازاطــراف عــا لــم  گوینــد  گروهــی   -3

116   |     نا سیونالیزم افغان در پهنای تاریخ



بــدرگاه او میــا مــد نــد وزبــان یگــد یگــر را نمــی دانســتند،  لهــذا دانشــمندان بــه ا مــر 
کــرد ه و     آ نــرا )دری( نــام نهادنــد.  بهمــن ایــن زبــان را وضــع 

4- منســوب بــه دره را نیــز گوینــد از قبیــل کبــک دری واین با اعتبار خوشــخوانی 
ایــن زبــان هــم میتــوان بود.

کـه منشـا وکانـون پـرورش زبـان دری   خالصـه ایـن چهـار تعبیـر ایـن اسـت 
خراسـان و ماورالنهـر بـوده ود ر عصـر ساسـانی متحمـاًل زبـان در بارهـم منسـوب 

شـده بـود." 1
آریانا دایرة المعارف کیان را به معنی واقعی آن عبارت از پادشاهان معاصر 
کـه سـرود گاتهـا نماینـد گـی از زبـان ایشـان دارد وعـالوه  زردشـت بلخـی میدانـد 
میدارد که هخامنشـی ها وساسـانی های پارس از خود زبانهای دیگری از قبیل 
فارسـی قدیم وپهلوی داشـتند.2 کتیبه سـرخ کوتل بغالن مربوط والیت تاریخی 
کتیبـه هـا ومجسـمه هـا  کوشـانی بـا یکعـده  کـه از یـک معبـد عصـر  تخارسـتان 
گردیـد وتوسـط دانشـمند  کشـف  بتاریـخ 7 مـی 1957 میـالدی  ومسـکوکات 
ومـؤرخ بـزرگ افغانسـتان پوهانـد عبدالحـی حبیبی تحلیـل گردیده تمـام دالیل 
فرضـی وحدسـیات گذشـته را راجـع بـه چگونگـی ومنشـأ زبـان دری افغانسـتان 
کتابـش  رد نمـوده وبـر تمـام تاریکـی هـا روشـنی مـی انـدازد. پوهانـد حبیبـی در 
تحـت عنـوان "زبـان دوهـزار سـال قبـل افغانسـتان یـا مـادر زبـان دری" مینویسـد: 
کنـون مـا سـند کهـن تـری از عصورقبـل از اسـالم در بـاره زبانیکـه مـا در دری و  "تا
زبـان فارسـی باشـد در دسـت نداشـتیم،  ولـی در قرونیکـه زبـان پهلـوی جنوبـی 
در پـارس وپهلـوی شـمالی در ماورالنهـر وتـوران پهن شـده بود وزبان دربـار و ادب 

یانا دایرةالمعارف،ص 163 1.  افغانستان  ازنشرات آر
یانا دایرةالمعارف، ص 162 2.  افغانستان  ازنشرات آر
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وعلـم دربارساسـانی بـود،  در خراسـان ودامنـه هـای هندوکش تـا والیت گندهارا 
دردربـار کوشـانیان وملـوک محلـی افغانسـتان ماننـد هفتالیـان زبانی موجـود بود 
کـه آ نـرا مادرزبـان دری وفارسـی کنونـی افغانسـتان گفته میتوانیم وقدیـم ترین اثر 
ایـن زبـان اینـک در کتیبـه سـرخ کوتـل بغـالن بدسـت آمـده اسـت کـه بقـرن دوم 

میـالدی تعلـق میگیـرد ورسـم الخـط آن یونانـی شکسـته اسـت." 1 
کتیبـه "زبـان  کلمـات ایـن  کـه بـا تحلیـل  شـاغلی حبیبـی ابـراز نظـر میـدارد 
کنونـی فارسـی افغانسـتان وزبـان دری و نیـز بـا زبـان  تخـاری یـا کوشـانی بـا زبـان 
بـا  افعـال  حتـی  و  وتراکیـب  کلمـات  واغلـب  داشـته  محکمـی  پشـتوروابط 
پشتومشـترکند..." ودر جای دیگر کتابش بعد از آنکه دالیل متعددی را در این 
زمینـه رد میکنـد مینویسـد کـه: "هیـچ ) دلیلـی( بـا انـدازه وجـود ایـن کتیبـه مهم 
نیسـت واکنـون کـه کتیبـه مکشـوفه بغـالن را مـی بینم، اعتـراف میکنم کـه زبان 
کنونی از پهلوی منشعب نشده،  بلکه در مدت یک هزار و هشتصد تا  فارسی 
دوهزار سـال پیش از این د ر تخارسـتان تاریخی زبان تکلم وتحریر وادب در بار 
بـود ه کـه اینـک )25( سـطر کتیبه آنـرا در حدود )160( لفظ به همان شـکل قدیم 
گرانبهـا  کتیبـه  کشـف ایـن  کهـن تاریخـی در دسـت داریـم وبنـا بـران  و عناصـر 
تحولی را در عالم زبانشناسی وتاریخ ادبیات افغانستان بوجود می آورد وعقاید 

کهنـه را متزلـزل میگرداند."2 
پوهاند حبیبی در اثر دیگرش "افغانستان بعد از اسالم "که به حق آنرا میتوان 
گردیده  که تا حال نشر  کتب تاریخ افغانستان  یکی از بهترین وقیمتدار ترین 

کوتـل بغـالن، نویسـنده عبدالحـی  کتیبـه سـرخ  1.  زبـان دوهزارسـال قبـل افغانسـتان یـا مادرزبـان دری ،تحلیـل 
کابـل 1342،ص 5-4 حبیبـی طبـع 

2.  کتاب فوق صفحه 7
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از  را  زبان دری  دوره اسالمی  "مورخان  مینویسد:  زبان دری  مورد  در  دانست، 
فارسی وپهلوی همواره جدا دانسته اند. از آن جمله عبداهلل بن مقنع زبان های 
که پهلوی در  آنوقت را پهلوی - دری - فارسی - خوزی - سریانی میشمارد 
که منسوب به در یعنی  گفته میشد ودری  اصفهان، ری، همدان و آذر بایجان 
زبان دربار بود لغت اهل خراسان ومشرق واهل بلخ شمرده میشد وبه فارسی 
اهل فارس تکلم میکردند.1    همین مطلب را حمزۀ اصفهانی در کتاب التنبیه 
که پهلوی در هفت شهر همدان ،ماسبذان، قم، ماه بصره،  آورده وگوید  هم 
کوفه وکرمان شاهان است وشهر های ری و اصفهان و طبرستان  صمیره - ماه 
وخراسان، سیستان و کرمان ومکران وقزوین ودیلم وتالقان از شهر های پهلویان 
باربود  زبان خاص مردم در  وزبان دری   ) پارس  یعنی لهجه خاص   ( نیست 

ولغات مشرق واهل بلخ دران غلبه داشت."2
در اینکـه افغانسـتان مبـدأ جغرافیایی زبان دری اسـت جزئـی ترین تردیدی 
وجـود نـدارد. اسـناد ومـدارک تاریخـی ومعتبـر فوق الذکر این حقیقـت را با ثبات 
میرسـاند وضـرورت بـه ارائـه دالیـل بیشـتر نیسـت.  چـه همـان طوریکه زردشـت 
بلخـی آئیـن اوسـتائی را در ایـن سـرزمین بوجـود آورد وتکامـل بخشـید وبعـدًا بـا 
کشـور هـای  کتریایـی بـه پـارس و دیگـر  کتـاب اوسـتائی وزبـان زنـد معـروف بـه با
همسـایه سـرایت نمـود، زبـان دری نیـز بعـد از انکشـاف وتکامـل در افغانسـتان 
کنونی ایران انتشـار یافت.   اینکه بعضی از مؤرخین و نویسـندگان  در سـرزمین 
ایرانـی بـا اصطـالح خودشـان ایـن زبـان را مـال خود میدانند وانتشـار آنـرا از پارس 

1.  افغانستان بعدازاسالم،جلد اول پوهاندحبیبی، صفحه 19
2.  افغانسـتان بعدازاسـالم،جلد اول پوهاندحبیبـی ،ص 747- 748باسـتناد تاریـخ ادبیـات داکترصفـا ص 
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کبیـر میداننـد مایـۀ تعجـب اسـت.  ایـن فرضیـه  بـه خراسـان قدیـم ویـا آریانـای 
کـه بگوئیـم آریائـی هـا از پـارس قدیـم بـا ایـن سـرزمین آمـده انـد!   ماننـد آنسـت 
بعضـی از متعصبیـن افغـان هـم کـه بـه یقیـن از تاریـخ وفرهنـگ ملـی خـود شـان 
بکلـی بـی خبرنـد وبدون اینکه به عاقبت چیزیکه میگویند متوجه باشـند یک 
قسـمت از فرهنـگ وافتخـارات ملـی خـود شـان را بدسـت خـود وبـه زبـان خـود 
بیـک کشـور بیگانـه تفویـض میدارنـد.  یکـی از دالیل بزرگ نزد ایشـان شـاید این 
باشـد کـه در پهلـوی زبـان ملـی دری زبـان دیگـری کـه عبـارت از زبان ملی پشـتو 
اسـت دارنـد وبنـا برایـن بـرای اینکـه بتواننـد وحدتـی را روی احساسـات زبانـی 
کشـور خارجـی  درکشـورخویش بـا ر  آورنـد،  افتخـار داشـتن زبـان دری را بیـک 
می بخشند. غافل از اینکه زبان مانند دین ونژاد عنصر اصلی ملت را تشکیل 
نمـی دهـد وبـا ایـن نوع طرز تفکر جاهالنه عوض اینکه ملت افغان را اسـتحکام 
بخشـند کاخ مسـتحکم آنرا متزلزل میسـازند. چون ارزش زبان در تشـکل ملت 
قباًل مورد بحث قرار داده شـده بناًء درذیل محض انکشـاف وترقی زبان دری را 
در مهـد اولـی اش یعنـی افغانسـتان بشـکل مختصر تحت مطالعه قـرار میدهم:

احمـد توکلـی یکـی از نویسـندگان ایرانـی در کتـاب اش تحـت عنـوان روابط 
سیاسـی ایران وافغانسـتان  چنین مینویسـد : "نوشـتن تاریخچه زبان فارسـی از 
موضـوع ایـن محبـث ووظیفـه مـن خـارج اسـت ولـی میتوانـم ادعـا کنـم کـه زبان 
کـه از ناحیـه  کنونـی ادبیـات خـودرا مرهـون ادبـا ودانشـمندانی اسـت  فارسـی 
کنونـی  افغانسـتان  در  فارسـی  زبـان  قـدرت  انـد.  برخواسـته  کتریـا  وبا خراسـان 
گان هزارسـتان 1 مجبـور  کـه مهاجمیـن وحشـی مغـول در پـا د  بـا انـدازه ای بـود 
شـدند فارسـی بیاموزنـد واخـالف شـان هنـوز هـم با ایـن زبان متکلـم انـد... زبان 

1.  افغانستان ) روابط سیاسی ایران وافغانستان (،تالیف احمد توکلی ،چاپ ایران1327هجری ،ص 36
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کـه در درجـۀ دوم اهمیـت قـرار داده  فارسـی در افغانسـتان زبـان اقلیـت نیسـت 
شـود. بلکه زبان فارسـی زبان اصلی واساسـی وملی آن کشـور اسـت که بایسـتی 

همـواره در توسـعه ان بکوشـند."1
کـه چـون مبـدأ  گفتارایـن نویسـندۀ ایرانـی موضـوع قابـل توجـه اینسـت  در 
وپرورشـگاه اصلـی زبـان دری سـرزمین افغانسـتان اسـت،  سـچه تریـن لغـات 
دری نیـز در ایـن مملکـت وبخصـوص در لهجه هـای محلی آن که کمتر تحت 
نفـوذ لغـات عربـی وبیگانـه قـرار گرفتـه موجـود اسـت. عـدم دخالت زبـان عربی 
یکـی از صفـات بـارز زبـان دری افغانسـتان اسـت، چـه زبـان دری قرنهـا بیـش 
از زبـان عربـی دریـن مملکـت تشـکل نمـوده بـود2 و "بـا زبـان دری در افغانسـتان 
قبـل از اسـالم صحبـت میشـد ودر قـرن هفتـم میـالدی واضحـًا بـا آن صحبـت 

میشـد."3
مراحـل ابتدائـی زبـان دری را تاقـرن سـه و چهـار میـالدی یعنـی دویـا دونیـم 
قـرن ازدورۀ اسـالمی بیشـتر تثبیـت مینماینـد. زبـان دری در قـرن پیـش از اسـالم 
شـکل ابتدائـی داشـت  و در حالیکـه در اثـر پهـن شـدن زبـان عربـی زبـان پهلوی 
ساسـانی بکلـی از بیـن رفـت،  زبـان دری افغانسـتان بـا آمـدن نفـوذ زبـان عربـی 
رو بـه انکشـاف نهـاد.   در قـرن سـوم هجـری شـالودۀ ادبیـات زبـان دری ریختـه 
شـد ودر عصـر سـالطین طاهـری وصفـاری افغانسـتان یکعـده از شـعرای بـزرگ 
کـه نخسـتین معمـاران کاخ زبـان دری شـمرده میشـوند ظهور نمودند. سـالطین 
صفاری افغانسـتان که اهداف بزرگ ملی ایشـانرا حفظ اسـتقالل ملی، وحدت 

1.  راجـع بـه ایـن نظـر نویسـنده ایرانـی مراجعـه شـودبه مبحـث هـزاره هـای افغـان در ایـن کتـاب و تردیـد نظـر وی در 
مـورد اصـل و منشـأ هموطنـان هزاره

یانا دایرةالمعارف، ص 163 2.  افغانستان ازنشرات انجمن آر
3.  افغانستان درمسیر تاریخ ،غبار ،ص 47
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ملـی افغانسـتان ومخالفـت بـا خالفت بغداد تشـکیل میـداد؛  احیـای ادبیات، 
ترویـج وترقـی زبـان ملـی دری را در مقابـل زبان بیگانه عربی یکی از شـرایط بزرگ 
اسـتقالل میدانسـتند. چنانچـه در اثـر همیـن مفکورۀ عا لی ملی وخاصتـًا در اثر 
تشـویق وترغیـب یعقـوب وعمـر، سـالطین بـزرگ صفـاری افغانسـتان، زبان ملی 
کمیـت اش را بـر  دری بسـرعت توانسـت جـای زبـان عربـی را اشـغال نمـوده وحا

تمـام امـور سیاسـی ومعنـوی افغانسـتان پهن سـازد. 
گردیـده در اینمـورد  ښـاغلی لطیفـی تدویـن  کـه توسـط  کتـاب افغانسـتان 
ممالـک  آثـار  و  السـنه  بـردن  بیـن  از  بـرای  عـرب  "عمـال  ذکرمینمایـد:  چنیـن 
مفتوحه بی نهایت سـعی ورزیدند ولی با لعکس سلسـله صفاریان نیمروز )نام 
تاریخـی قسـمتی از افغانسـتان( درسیسـتان با پـرورش ونوازش زبـان جدید بذل 
همت نمودند. شعرای افغانستان از قبیل ابوشکور بلخی، محمود وراق، فیروز 
مشـرقی، حنظلـه بادغیسـی وغیـره در آن دوره بسـی خدمـات شـایان ونفیـس 
نمودنـد.  ایـن اولیـن جنبـش ادبـی در اواخـر قـرن سـوم هجـری واقـع شـد."1 از 
همیـن وقـت نظـم ونثـر زبـان دری در افغانسـتان بوجـود آمـده و قدیم ترین اشـعار 
دری را بـه حنظلـه بادغیسـی شـاعر در بـار طاهـر وعمرولیـث صفـاری و محمـد 
کـه از والیـات هـرات  بـن وصیـف سـکزی شـاعر در بـار ومـداح یعقـوب صفـاری 

وسیسـتان افغانسـتان بودنـد نسـبت میدهنـد.
چنیـن  دری-پارسـی  شـعر  ظهـور  بـه  راجـع  صفاریـان  رسـاله  مؤلـف 
کـه شـعر فارسـی بـه  گفـت  مینویسـد:"بظن غالـب و نزدیـک بـه یقیـن میتـوان 
معنی صحیح کلمه در عصر صفاریان وبه تشـویق مؤسـس دولت ایشـان ظهور 
نمود. چنانچه تعصب وطنی وکینه یعقوب با بیگانگان معروف اسـت. تاریخ 

1.  افغانستان، تدوین عبدالباقی لطیفی ،ص 33
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گفتنـدی بتـازی: گویـد : "پـس شـعرا اورا )یعقـوب( شـعر  سیسـتان درینبـاره 
کــرم اهلل اهل المصر والبلد- به ملک یعقوب ذی االفضال والعددقــد ا

چون این شعر بر خواندند او عالم نبود و در نیافت. محمد بن وصیف سکزی 
حاضر بود ودبیر رسایل اوبود وادب نیکو دانست وبدان روزگار نامۀ پارسی نبود. 
گفت ؟ محمد بن وصیف  گفت چیزیکه من اندر نیابم چرا باید  پس یعقوب 
شعر پارسی گفتن گرفت واول شعر پارسی اندر عجم او گفت وپیش از او کسی 

نگفته بود..." 1.
کراد  از شـعر ا ونویسـندگان دیگـر ایـن دوره میتـوان از ابولعبـاس مـروزی، سـا
سیسـتانی، محمد بن مخلد سـگزی، فیروز مشـرقی، ابوسـلیک گرگانی، صانع 

بلخـی ومسـعود مـروزی نـام برد. 
بعد از صفاریان، دولت سامانی افغانستان از مشوقین بزرگ زبان ملی دری 
وادبیـات آن شـمرده شـده وبقـول مؤلـف رسـاله سـامانیان "آنچه بصورت بـارز در 
دوره سـامانیان عـرض انـدام میکنـد مفکـوره تقویـه روحیـات ملـی اسـت. ایـن 
نصـب العیـن در طـی مـدت حکمر وائی آل سـامان بحیث پادشـاهان خراسـان 
بقـوت تمـام پیـش بـرده میشـد. شـاهان وبزرگان کشـور بـرای دمانیـدن این حس 
گـون اسـتفاده میکردنـد. ضمـن  گونـه  عالـی بـه عنصـر اصلـی آریایـی از وسـایل 
پیکارها ورمز جوئی هائیکه برای توحید سیاسـی مملکت خراسـان با دشـمنان 
ومعارضین انجام میدادند برای تنویر ملت وبهتر سـاختن حیات آنها از سـالح 
علـم وفضـل کار گرفته وپیوسـته میکوشـیدند اشـخاص فاضل را پـرورش دهند 
وبـه تعـداد آنهـا بیفزاینـد.  دریـن عهـد بـازار علـم را رونقـی بسـزا بود وهـر کس متاع 
گـزاف میخریدنـد. شـقوق مختلـف علمـی مـورد قبـول  ارزنـده میـاورد بقیمـت 

1.  صفاریان ،تالیف میرمحمد صدیق فرهنگ ،طبع کابل 1334،ص 34
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بـوده مخصوصـًا ادب کـه روان علمـش مـی نامنـد وبـاروح مرد سـازگار بود  بیشـتر 
خریـدار داشـت وازادبیـات آ نچه برای تربیـه قوم واصالح حیات ملت کار آمدتر 
بود طرفداران بیشـتر داشـت.  مثاًل می بینم اشـعار حماسـی که محتوی اعمال، 
کـردار وکار نامـه هـای پادشـاهان و پهلوانـان تاریخی اسـت وضمن شـرح وبسـط 
آن هویـت نـام ونشـان مملکـت از یـک طـرف تـذکا ر مـی یابـد وازجانـب دگـر از 
دلیـری، شـهامت ومردانگـی قهرمانـان آن سـتایش بـه عمـل میایـد و ایـن دو در 
سـاختمان فکـری وانعقـاد شـخصیت اجتماعی وسیاسـی افـراد ملت تأثیـر بارز 
دارد بـه نحـو اتـم واکمـل پـرورش یافتـه ومـردم هـم از انگونـه شـعر خوبتـر اسـتقبال 

کرده انـد"1. 
از همین لحاظ اسـت که زبان وادبیات دری در دورۂ سـامانیان باوج کمال 
رسـید وشـعرا وسـخنوران بزرگـی ماننـد ابـوا لمؤیـد بلخـی، ابـو عبـداهلل جعفربـن 
محمـد رودکـی، ابوعبـداهلل فـرارودی، ابوشـکور بلخـی، ابولحسـن شـهید بلخی، 
کـه نخسـتین شـاعره زبـان دری شـمرده میشـود،  مـرادی تخـاری، رابعـه بلخـی 
صانـع بلخـی، معروفـی بلخـی، ابوشـعیب هـروی، بدیع بلخـی بوجود آمدنـد واز 
جملـه نثـر نویسـان بـزرگ آن دوره میتـوان از بلعمـی وموفـق هراتـی نـام برد وتفسـیر 

قـران کریـم بزبـان دری نیـز بـرای اولیـن بـار درعصـر سـامانیان صـورت گرفـت.
کـه   سـالطین غزنـوی افغانسـتان زبـان وادبیـات دری را چنـان ترقـی دادنـد 
نظیـر آنـرا نمیتـوان در هیـچ یـک از نقـاط جهـان نشـان داد.  چنانچـه در در بـار 
محمود غزنوی چهارصد شـاعر توانا ومقتدر میزیسـت. چون شـعرا ونویسندگان 
وشـخصیت هـای علمـی ایـن دوره بسـیارند بـا ذکرنـام چنـدی از قبیل عنصری 
بلخـی، عسـجدی مـروزی، فرخـی سیسـتانی، منوچهـری، فردوسـی طوسـی، 

1.  سامانیان،  تالیف احمد علی محبی ،چاپ کابل 1334،ص71-70
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بدریع الزمان، شیخ ابوعلی سینا بلخی، ابوریحان البیرونی، ابوالفضل بیهقی، 
ابوالفتـح بسـتی، ابـوا لخیـر و حکیـم سـنایی غزنـوی اکتفـا میورزیم. 

کـه در اثـر مسـاعی قیمتـدار و تشـویق وترغیـب  بدیـن ترتیـب دیـده میشـود 
گردیـده و در  کـه زبـان وادبیـات دری در افغانسـتان احیـا  پادشـاهان افغـان بـود 
نتیجـه آنـرا در منتهـای عـروج بـه جـالل و کمـال رسـانیدند.  ازیـن تاریـخ بـه بعـد 
کسـب نمـود  زبـان وادبیـات دری شـهرت بـزرگ وبسـزائی در جهـان علـم وادب 
وشـعرای تازه بمیان آمدۀ سـرزمین پارس باسـلوب ادبی افغانستان اقتدا کردند. 

نتیجه
از مطالعــه مختصــر تاریخچه زبانهای پښــتو ودری بــر میاید که مبدأ وپرورشــگاه 
اصلــی هــردو زبــان افغانســتان اســت. هــر دو زبــان از یــک منبــع سرچشــمه گرفتــه 
وزبانهــای آریایــی انــد. هــردو زبــان بــا هــم شــباهت بســیار نزدیــک وهــزاران  کلمــه 
مشــترک دارنــد. هــردو زبــان مقــارن ومعاصــر یکدیگــر در افغانســتان متکلــم 
ــای  ــی وزبانه ــت وپختگ ــالم دارای  صالب ــرن اول اس ــان در ق ــردو زب ــدند. ه میش

علــم وادب بودنــد. 
هـردو زبـان لسـان اصلـی، اساسـی، ملـی ورسـمی ایـن کشـورند. هـردو زبـان 
در اثـر پیوندهـای مسـایل ملـی ومحیطـی واجتماعـی واقتصـادی باهـم مخلوط 
کـه امـروز  آثـار آنـرا در هـر دو زبـان بخوبـی  گذاشـته انـد  گردیـده و بـر یکدیگراثـر 
مشـاهده کـرده میتوانیـم. هـردو زبـان در قـرأ ودهات وحتی شـهرهای افغانسـتان 
نظـر بـه موانـع طبیعـی، اوضـاع وشـرایط جغرافیایـی، فقـدان وسـایل کافی حمل 
ونقـل وعـدم ارتبـاط آ میـزش بـا لهجـات خالص محلـی صحبت میشـود.  اما با 
آنهـم میتـوان تأثیـر یـک زبـان را در زبـان دیگـر مشـاهده کـرد کـه چطور یـک تعداد 
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بـزرگ کلمـات یکدیگـر را حـل ومـزج نمـوده انـد.
یکـی از نویسـندگان ایرانـی در ایـن خصـوص در مـورد زبانهـای افغانسـتان 
کنان افغانسـتان بزبانهـای صحبـت  چنیـن اظهـار نظـر میکنـد: "اکثریـت سـا
کـه در اصـل یکـی ودر ظاهـر دو تـا اسـت، یعنـی پشـتو وفارسـی اسـت.  میکننـد 
شـباهت وتناسـب ایـن دو زبـان بـا یکدیگـر خیلی بیشـتر از زبانهای انگلیسـی و 
المانـی کـه در اصـل یک یعنی زبان المانی هسـتند میباشـند."1 پوهاند حبیبی 
در ایـن مـورد چنیـن مینویسـد: "... زبـان دری وپشـتو بطـور مـوازی ومعاصـر در 
کوهسـاران وبـالد افغانسـتان عینـًا ماننـد امـروز مقـارن ومعاصر یکدیگر بـوده اند، 
کتیبـه بغـالن، حـدود 160 م ( برخـی  زیـرا درایـن سـنگ نبشـتۀ دری تخـاری ) 
از عناصـر وکلمـات وحتـی افعـال پشـتو دیـده میشـود کـه شـاید زبـان دری عصـر 
گرفته ویا پشتو از آن زبان متأثر شده باشد."2   وی در اثر دیگری  کوشانی از پشتو 
مینویسـد : "بـاری مـا بـا اسـتناد این نوشـته کهـن وآثار پشـتو و دری که از قـرن اول 
ودوم هجـری اینـک درد سـت داریـم بـا ثقـت وبـاور کامـل میگوئیم  کـه درهنگام 
فتوحـات نخسـت اسـالم،  پشـتو ودری هـردو در افغانسـتان زبانهـای مکالمـه 

وادب بـوده ودر جـوار همدگـر ماننـد دو خواهـر زندگـی داشـته انـد." 3
زبانهای پشتو و دری امروز هم مانند گذشته دوزبان توام ومقارن بوده وهردو 
زبان طوریکه در فوق  گفته شـد زبانهای رسـمی دربار و ادب افغانسـتان شـمرده 
گذشـته افغانسـتان در پیشـرفت، اعتـال وترقـی هـردو زبـان  میشـوند. زمامـداران 
مساویانه سعی وکوشش ورزیده اند. در تاریخ افغانستان معاصر اکثر زمامداران 

1.  افغانستان )روابط سیاسی ایران وافغانستان ( ،احمد توکلی ،ص 37-36
2.  زبان دوهزارسال قبل افغانستان یا مادرزبان دری، پوهاند حبیبی ،ص 8

3.  افغانستان بعدازاسالم ،حبیبی، جلد اول، ص 740
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گونـه تبعیـض قـادر بـه مکالمـه بـه هـر دو زبـان بـوده وحتـی از  آن بـدون هیـچ 
زمامدارانـی میتـوان نـام بـرد کـه بـه هـردو زبان شـعر گفتـه اند ماننـد اعلیحضرت 
احمـد شـاه بابـا و اعلیحضـرت تیمورشـاه. هـم چنیـن میتـوان از شـعرا وادبـای 
پشـتو اسـم بـرد کـه بـه زبـان دری هـم اشـعار سـروده انـد  از قبیـل ابومحمـد هاشـم 
سـروانی بسـتی، خوشـحال خان ختک که در اشـعا دری خویش تخلص روهی 
یا کوهی را انتخاب نموده بود، قطب الدین بختیار، شـیخ یحیی مشـوانی، پیر 
کـر، مـرزا حنـان، سـردار پـردل  کـر، نظـر محمـد کا کـر، شـمس الدیـن کا محمـد کا

خـان، سـردار مهـردل خـا ن وغیـره 1.
امـروز نیـز در افغانسـتان سـخنوران وادبـای بـزرگ موجـود اند کـه در هردوزبان 
گـر چـه امـروز زبـان دری در  خامـۀ توانـا دارنـد از قبیـل پوهانـد حبیبـی وغیـره.  ا
والیـات مرکـزی، شـمالی وغربـی وزبان پشـتو در والیات شـرقی وجنوبی وجنوب 
غربی افغانسـتان بیشـتر تکلم میشـود ودر بعضی از والیات شـمالی افغانسـتان 
مـردم بزبـان ازبکـی افغانهـا صحبـت مینمایند؛  امـا زبان عموم مردم افغانسـتان 
زبان پشتو و دری است.   گویند گان سایر زبانهای افغانستان نیز به یکی از این 
دو زبـان ویـا بـه هـردوی آن آشـنایی کامـل دارنـد. همچنین پشـتونهای را میتوان 
کـه بـه زبـان دری صحبـت مینماینـد مثـال پشـتون هـای صافـی  مشـاهده نمـود 
کـه در والیـت ننگرهـار ویـا والیـت هـرات  والیـت لغمـان ویـا بعضـی پشـتونهای 
کوچـی  کوچـی هـا ونیمـه  زندگـی دارنـد. همچنیـن ایـن مثـال را میتـوان دربیـن 
هایکه دربین والیات غزنی وشمالی افغانستان دررفت وآمد اند مالحظه نمود. 
بعکـس تـا جـک هـای را میتـوان در والیـات پـروان وکاپیسـا، ننگرهـار ولغمـان 
که تنها بزبان پشتو یا به هردو زبان صحبت مینمایند. بعالوه در  مشاهده نمود 

1.  مراجعه شود به،جلداول پښتانه شعرا ،تالیف حبیبی وپښتانه شعراجلد دوم تالیف رشتین.
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افغانسـتان مردمانی موجود اند مانند اهالی کندی باغ ولسـوالی چپرهار والیت 
ننگرهـار کـه زبـان پشـتو ودری را باهـم امیختـه واز ترکیـب ومخلـوط هـر دو ) زبان 
کنـدی بـاغ ( را بوجـود آورد ه وبـه آن صحبـت مینماینـد ویا مردمان قریه فتح اباد 
والیت ننگرهار که در زبان ایشان هزاران کلمات پشتو ودری بصورت مساویانه 

مالحظه میشـود.
مسـلۀ تعـدد زبـان ماننـد مذهـب ونـژاد، هیچـگاه در طـول تاریـخ بـا شـکوه 
وبـا عظمـت افغانسـتان بـا وجـود دسـایس بیشـمار کشـورهای بـزرگ اسـتعماری 
وهمسـایه،  تجزیـه وجدایـی  و یـا جنـگ وجـدال را در بیـن مردمـان ایـن سـرزمین 
بـار آورده نتوانسـت.  اگرایـن سیاسـت هـا کـه دولـت هـای اسـتعماری آنـرا از دل 
کارگـر واقـع میشـد،  البتـه  افغانسـتانی امـروز وجـود نمـی  وجـان مـی خواسـتند 
داشـت.  در این قسـمت میتوان مبارزات ملی ودسـته جمعی مردم افغانسـتان 
را در برابـر تجـاوزات مکـرر دولـت فـارس تـوأم بـا همبسـتگی هـای زبانـی، نـژادی 
ودینی مثال آ ورد. چون قسـمتی از نهضت ها ی ملی را در دوره اسـالم مطالعه 
نمودیـم وجنبـش  هـای ملـی قبـل از دوره هـای اسـالمی وافغانسـتان معاصـر را 
گفتـار خویـش فقـط  در فصـول آینـده مطـر ح میسـازیم، دراینجـا جهـت تائیـد 
بـه آوردن یـک مثـال از مبـارزات ملـی افغانهـا در مقابـل ایرانـی هـا آنهـم بـه قلـم 
حضرت سـید جما ل الدین افغان اکتفا میورزیم. سـید در کتاب تمتة االبیان 
کامران  فی تاریخ االفغان خود چنین مینویسد :  "در سال 1250 هجری شهزاده 
کـرد و والـی آنجـا بـه بـارگاه شـهزاده عبـاس مـرزا پنـاه بـرد.   عـزم تسـخیر سیسـتان 
گرفتـه وبـا لشکرآراسـته  کامـران را بـه سیسـتان بهانـه  شـاه ایـران تعـرض شـهزاده 
گشـت وتامـدت طوالنـی شـهر را در محاصـره  بـه تسـخیر شـهر هـرات متوجـه 
نگهداشـت. در همیـن وقـت افغانهـا از شـهر برآمـده دالوری هـا ی غیـر قابـل 
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بـاوری از خویـش نشـان دادنـد.  امـا در وقتیکـه شـهزاده کامـران از مشـقت هـای 
محاصـره بـه تنـگ آمـد،  نـا در مـرزا پسـر خـودرا بسـوی میمنـه وشـبرغان وسـرپل 
فرسـتاد تـا ازبـک هـا وهـزاره هـا را به مدافعه هراتی هـا دعوت نماید. مردمـان آنوال 
کامـران را پذیرفتـه بـه مدافعـه رسـیدند. لشـکر انبـوه ازبـک وهـزاره هـا بـه  دعـوت 
سـرکردگی نـادر مـرزا بـا حشـمت وشـوکت به مجاورت هرات رسـیده بـا ایرانی ها 
در آ ویختنـد تـا شـهر را از محاصـره نجـات بخشـند. بیـن اردوی مذکـور وقشـون 

شـاه ایـران جنـگ هـای متعـددی بوقـوع پیوسـت."1 
در این جنگها طوریکه حضرت سید مینویسد تمام باشندگان شهر هرات 
و دهـات وقصبـات نزدیـک آن حصـه گرفتـه بودنـد وقبـل از آنکـه بـراردوی ایـران 
کوتـاه سـاخته وکفـن هـارا در  هجـوم نماینـد،  غسـل نمـوده ناخـن هـای خـودرا 

گـردن انداختـه بودند. 

1.  تتمته البیان فی تاریخ االفغان ،تالیف سیدجمال الدین ،ص 122-121
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فصل پنجم
وز  تاریخچۀ نام افغانستان امر

کافی با این  گان ومؤرخین غربی وشرقی بنا برعدم آشنایی  بعضی از نویسند 
از موجودیت  آثار شان  از روی تعصبات خشک وبی مفهوم، در  سرزمین ویا 
انکار  قرن هجده بصورت قطع  از  قبل  کشور  این  تاریخی وسیاسی  طبیعی، 
ابدالی  شاه  احمد  قیام  با  که  است  کشوری  افغانستان  اند  ومدعی  ورزیده 
در 1747 م برای نخستین بار در نقشه آسیای مرکزی عرض وجود نموده ویا 
امپراطوری  استعماری  های  سیاست  زادۀ  را  افغانستان  موجودیت  اینکه 
هستی  ونشان،  نام  از  که  نظریات  همچو  مینمایند.1  تصور  وانگلیس  روس 
این  وباشکوه  طنطنه  پر  تاریخ  خره  وباال  وممیزات  خصایص  وموجودیت، 
سرزمین انکار میکند،  افکاری اند بکلی غلط ودوراز حقیقت. چه افغانستان 
یکی از کهن ترین کشورهای شرقی است که با حدود معین جغرافیایی در بین 
هندوستان، چین وفارس از نگاه سیاست، تهذیب وتمدن، رسوم وعنعنات، 
افکار ومعتقدات، تجارت ومراودات، صنایع ظریفه وغیره رول بزرگی را بازی 
نموده ودر ادوار مختلف تاریخی روحیه ملی، عشق بوطن وآزادی مردمان این 

1.  طرزتفکراخیر بیشـترزاده سیاسـت مداران انگلیس وبخصوص الرد کرزن معروف وایسـرای هند اسـت )1905-
1899( که بعد هاپسـت وزارت خارجه انگلسـتان را اشـغال نمود.



مرز وبوم همیشه زنده، جاوید وپایدار مانده است.
کشوریکه امروز بنام افغانستان نامیده میشود در قرون وسطی بنام خراسان 
ودر قـرون قدیمـه مسـمی بـه آریانـا بـوده اسـت. محـض تغیـر نـام یـک مملکـت 
دلیـل شـده نمیتوانـد کـه از موجودیـت طبیعـی، تاریخـی وسیاسـی اش در طول 
قـرون گذشـته انـکار بـه عمـل آیـد. ایـن تغیر نـام را در تاریخ بسـیاری از ملـل زندۀ 
کـه امـروز فرانسـه لقـب یافتـه اسـت،  گـول قدیـم  جهـان نیـز دیـده میتوانیـم مثـال 
فـارس قدیـم کـه امـروز آنـرا ایـران میخواننـد، دولـت عثمانیـه کـه امـروز بنـام ترکیه 
مسـمی اسـت، جمهوریـت متحـد عـرب که چند سـال قبل مصر گفته میشـد، 
روسیه که امروز آنرا اتحاد جماهیر شوروی عنوان داده اند وغیره. 1  مؤلف کتاب 
آریانا یا افغانسـتان در این مورد مینویسـد:  "بعضی از محررین خارجه میگویند 
کـه افغانسـتان از عهـد اعلیحضـرت احمد شـاه ابدالی تشـکیل گردیـده وتاریخ 
گذشـته ایـن مملکـت متعلـق به افغانها نیسـت. آنها دلیـل دگری ندارنـد بغیر از 
اینکـه از آنوقـت اسـم افغانسـتان رسـمًا بـرای این مملکت اختیار شـده اسـت."

 واضـح اسـت کـه ایـن دلیل، اساسـی ندارد واشـخاصیکه مبـدأ وتاریخ یک 
مملکت را از وضع وتبدیلی نام میدانند استدالل آنها طفالنه است زیرا به قرار 
کشـور با تبدیل نام آن تغیر یافته و تاریخ قبل از تغیر نام،  عقیدۀ آنها تاریخ یک 
از آن مملکـت نیسـت!  ایتالیـا پیـش از )1870( تاریـخ نداشـته، تاریـخ دولـت 
وخالفـت عثمانیـه متعلـق بـه ترکیـه امـروز نمـی باشـد، تاریـخ امپراطـوری روس 
بنابـر تغیـر رژیـم ووضع نام اتحاد جماهیر اشـتراکیه شـوروی با آن مملکت تعلق 
گول از فرانسه نیست وتاریخ امپراطوری های قرون وسطی ژرمانیا  ندارد، تاریخ 

کتـاب ) بیـن سـالهای      1.   در رابطـه بـه اسـمای ممالـک متذکـره و مثالهـای نویسـنده  لطفـًا بـه تاریـخ نوشـتن ایـن 
1347-1352هــ.ش(  توجـه نمائیـد.
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ربطی به المان ندارد وقسـی علیهذا. اگر این همه ممالک و ملل تاریخ ندارند،  
افغانسـتان نیز تاریخی نـدارد.1

افغانسـتان  ویـا  آریانـا  وجغرافیایـی  طبیعـی  موقعیـت  میخواهیـم  اینـک   
باسـتان را بـا حـدود وسـرحدات آن از روی اسـناد ومـدارک معتبـر تاریخـی و از 
البـالی نوشـته هـای جغرافیـه نـگاران، مؤرخیـن ودانشـمندان بـزرگ خارجـی و 

داخلـی مـورد بررسـی قـرار داده و بـه خدمـت  خواننـدگان تقدیـم نمائیـم. 

آریانا
قدیــم تریــن نــام افغانســتان آریانــا اســت. ایــن نــام از اعصــار ویــدی و اوســتا یــی 
تــا قــرن پنجــم میــالدی یعنــی بــرای یــک هــزار و پنجصــد ســال نــام باســتانی ایــن 
یــا یعنــی  ســرزمین بــوده اســت. باشــندگان قدیــم ایــن ســرزمین خــود را بنــام آر
ــردم  ــکن م ــی مس ــا یعن ــام آریان ــودرا بن ــور خ ــب زاده وکش ــا نجی ــل ی ــریف النس ش

کردنــد.  نجیــب یــاد مــی 
قبـل  و دوصـد سـال  تنـس )Eratosthenes( دو هـزار  اراتـوس  یونانـی  مـؤرخ 
ایـن سـر زمیـن را بنـام آریانـا نامیـده ودو هـزار سـال  پیشـتر جغرافیـه نویـس دیگـر 
یونانـی بنـام سـترابو ایـن نـام را نقل کرده اسـت. از جملۀ مؤرخین بـزرگ دیگر  که 
اسـم آریانـا را در نگارشـات خویـش تـذکارداده انـد میتـوان از بطلیمـوس، پلینـی 
واپولـو دوروس نـام بـرد. از زمـرۀ نویسـندگان قـرون 18 و19 اروپائـی کـه کلمـه آریانـا 
کـه از نوشـته هـای او  کـرده انـد میتـوان از هنـری والتربیلـو،  را در آثارخویـش ذکـر 
کـو(  کتـاب )آ ریانـا انتـی  کتـاب اسـتفاده شـده واز اچ. اچ ولسـن مؤلـف  در ایـن 
کتـاب در )452( صفحـه نوشـته شـده و اگرچـه  یـا آریانـای قدیـم نـام بـرد. ایـن 

یانا یا افغانستان، نجیب اهلل توروایانا، قسمت اول، طبع کابل 1319، ص9-8 1.  آر
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بصـورت عمومـی راجـع به مسـکوکات وآثار قدیم افغانسـتان معلومات میدهد،  
امـا در مـورد کلمـه آریانـا و حـدود والیـات آن نیـز مباحثی دارد.  کلمه افغانسـتان 
 H.G ( یک جا عنوان این کتاب را تشـکیل داده اسـت1. رالنسـن )وکلمه )آریانا
کـه در سـال 1912 در لنـد ن   )BACTRIA( در اثـرش بنـام بکتریـا )Rawlinson
طبـع گردیـده در صفحـه دوم کلمـه آریانـا را از اسـترابو نقـل نمـوده ومینویسـد کـه 

"اسـترابو باختـر را فخـر آریانـا خوانـده اسـت". 2
هـم چنـان موسیوفوشـه ) Monsieur Alfred Foucher ( در جلـد دوم صفحه 
)408( کتاب صنعت گریگوبودیک گندهارا کلمۀ "آریان" را در مورد افغانستان 
ذکـر نمـوده ودر صفحـه )425( همـان کتـاب بکتریـان را "مرواریـد آریـان" نامیـده 

است. 3 
بـه  راجـع  ایکـه  کتـب  اکثـر  در  غربـی  ونویسـندگان  مؤرخیـن  امـروز  البتـه   
افغانسـتان نگاشـته انـد از ذکـر نـام آریانـا در پهلـوی افغانسـتان خـود داری کـرده 
نتوانسـته انـد. اینـک نظریـات بعضـی از ایـن دانشـمندان را راجـع بـه موقعیـت 
 )Strabo( وحـدود جغرافیایـی افغانسـتان باسـتان مطالعـه مینمائیـم.  سـترابو
جغرافیه نگار ومؤرخ یونانی )60-19 ق م ( حدود جغرافیایی آ ریانا یا افغانستان 
باستان را چنین تعریف نموده:  از طرف جنوب وشما ل آریانا را بحر وکوه ها ی 
که هند را احاطه نموده است واز هند در شرق بواسطه اندوس  محدود ساخته 
کـه از دروازه هـای خـزر  گردیـده وبجانـب غـرب تـا خطـی امتـداد داشـت  جـدا 
)تنگـه فیـروزه کـوه در جبالـی کـه مازنـدران را ازفـارس جـدا میکند(  الـی کارماینا 

1.  Ariana Antiqua, Antiquette and Coins of Afghansitan by Horace Hayman Wilson, London 1841 p. 
452

یانا ،تالیف کهزاد،ص147 2.  به استناد آر
یانا ،تالیف کهزاد ،ص 147 3.  آر

فصل پنجم: تاریخچه نام افغانستان امروز   |     133



امتـداد داشـت وتقریبـا شـکل مربـع را بخـود گرفتـه بـود. سـرحدات جنـوب آن از 
مصـب دریـای انـدوس در موضـع پاتالتـه آغـاز ودرکرمانیـا بدهنـه خلیـچ فـارس 
کار پـالی قدیـم ( مـی انجامـد. پـس از آنکـه بسـوی  بـه راسـی ) راس جاسـک یـا 
جنـوب پیـش میرفـت بطـرف خلیـج مذکـور  وجانـب فـارس دوبـاره انحنـا مـی 
پذیرفـت.1   سـترابو بعضـی حصـص فارس، مد یا، بکتریا وسـغد یـا ن را جز آریانا 
میدانسـت زیرا باشـندگان این سـاحات تقریبًا بیک زبان واحد سخن میزدند و 

اپولـو دوروس نیـز ایـن گفتـه اورا تائیـد نمـوده اسـت.2 
هـم چنیـن تفصیل سـترابو را بیلو دانشـمند انگلیس در کتـاب معروف خود 
تحـت عنـوان "تجسـس  نژادی افغانسـتان" بطور مفصل شـرح میدهـد واز کلمه 
آریانـا بـه تفصیـل صحبـت میکنـد. باسـتناد کتـاب بیلـو، بطلیمـوس جغرافیـه 

نـگار دیگـر یونانـی آ ریانـا را بـه هفـت والیـت ذیل تقسـیم نموده اسـت :
 مارجیابا )حوزه مرغاب(. 1
بکتریا نا )بلخ وبدخشان(. 2
آ ریا ) هرات   (. 3
پاروپامیزوس )هزاره جات، کابل تا سواحل اندوس( . 4
در انجیا نا ) سیستان(. 5
اراکوزیا )قندهار وسلسله کوه سلیمان تا اند وس(. 6
جد روزیا )کچ، مکران وبلوچستان ( . 7

افغانسـتان چنیـن  کتابـش در مـورد حـدود  از  بیلـو در جـای دیگـری  خـود 
مینویسـد:  "بـه منظـور ایـن مطالعـه کافیسـت کـه تمـام مناطـق ایـرا کـه از طـرف 

یانا،اثرنجیب اهلل توروایانا ،چاپ کابل 1324،ص 110-109 1.  استرابو وآر
2.  تاریخ افغانستان، کهزاد، جلد اول، ص 44-45بحواله کتاب تجسس نژادهای افغانستان، تالیف بیلو
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شـمال بـا رود خانـه آمـو  و از طـرف جنـوب تـا بلوچسـتان واز جانـب مشـرق تـا 
مسـیر وسـطی رودخانـه انـدوس واز غـرب تا صحـرای ایران محاط اسـت بحیث 
افغانستان بشناسیم."1    باالخره بیلو در صفحه پنجم کتاب خود چنین متذکر 
میشـود : "بهتـر اسـت اول نگاهـی بـه وضعیـت جغرافیائـی قدیم کشـور بیندازیم 
یـا ورتـه[ و نـزد یونانـی هـا ]آریانـا[ وبعـد هـا بـه اسـم  کـه نـزد فارسـی هـا بـه اسـم ]آر

خراسـان بـوده ودریـن تازگیهـا بنـام افغانسـتان شـهرت یافتـه اسـت."
یکی از مؤرخین دیگر بنام موسـیو دوکورنی ارمنی2  )که بنام  موسـس خورنی
کتـاب  Mosis Chorenensis نیـز یـاد شـده اسـت(  یکنیـم هـزار سـال قبـل در 
جغرافیـه خویـش راجـع بـه افغانسـتان چنیـن مینویسـد: " آریانـا  سـوی باختـر 
مـادا وپـارس اسـت وتـا هندوسـتان گسـترده اسـت...... ایـن ایالت یـازده ناحیه 

دارد... ایـن ناحیـه را ایرانیـان خراسـان مینامنـد یعنـی مشـرق."3
آثـار  مطالعـه  از  وبعـد  اوسـتا  متـن  روی  از  را  خویـش  نظـر  کهـزاد  ښـاغلی 

نویسـندگان کالسـیک یونـان والتیـن چنین اظهـار میـدارد: "از زمانیکه مؤرخین 
کردنـد یعنـی سـه چهـار قـرن  کشـور مـا تمـاس پیـدا  وجغرافیـه نـگاران مذکـور بـا 
باشـندگان  نـزد  آریانـا  سـرحدات  مسـیح،   عهـد  از  بعـد  قـرن  دو  ویکـی  پیـش 
کـه سـرحدات شـرقی  کامـاًل مشـخص وحـدود معیـن داشـت بـا ایـن ترتیـب  آن 
وجنوبـی آن بـه صـورت طبیعـی معیـن بود. شـرق آ نـرا از گلگت تـا اقیانوس هند 
رود ا نـدوس )سـند( معیـن میکـرد وقسـمت جنوبـی آنـرا ا قیانوس بـزرگ یا بحیره 
یـا نـا ومرواریـد ایـن  هنـد محـدود سـاخته بـود. چـون بکتریانـا قسـمت عمـدۀ آ ر

1.  تجسس نژادهای افغانستان ،هنری والتربیلو 1891،ص 12.
2.   اسـم ایـن مـؤرخ ارمنـی کـه بیـن سـالهای 410-490 میـالدی میزیسـت در التیـن بـه شـکل ذیـل نیـز نوشـته شـده 

 Movses Khorenatsi   :اسـت
3.  کتاب جغرافیه ،موسیو دوکورنی ،وینس ،چاپ 1881، ص55
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کشـور خوانـده شـده اسـت نـه تنهـا جـز الیتجـزای آن بلکـه بهتریـن والیـت ومرکـز 
آن شـمرده میشـد. سـغدیانا کـه همیشـه در ادوار بـال اسـتثنا ضمیمـه وجـز باختر 
کال سـیک یونـان والتیـن داخـل آریانـا  محسـوب میشـد قـرار شـهادت مؤرخیـن 
بود. پس سـرحد شـمال آن عبارت از سـردریا یا رود سـیحون بود. قسمت چهارم 
کرمـان وپارتیـا را بـه آریانـا مربـوط میسـاخت  کـه  غـرب آنـرا خطـی معیـن میکـرد 
ومدیا وفارس را بطرف غرب میگذاشت. با این ترتیب حدود آریانا از نقطه نظر 

کـه شـرح یافـت."1  اوسـتا ومؤرخیـن کالسـیک ومعتبـر یونـان طـوری بـود 
کـه از جملـه اسـناد معتبـر ایـن سـرزمین  کتـاب اوسـتا  سـرود هـای ویـدی و 
شـمرده میشـوند وبرحیـات آریایـی هـا و تهـذ یـب وتمـدن آنهـا روشـنی کامل می 
کهـای آریایـی  و اولیـن مهـد آریایـی هـا را نیـز مشـخص میسـازد مثـاًل  انـدازد،  خا
)سـرودهای(  ریگویـد نـه  تنهـا از بعضـی از قبا یل افغـان نام می برد بلکه بعضی 
کرومو)کـرم(،  کوبهـا )کابـل(،  مناطـق افغانسـتان را نیـز روشـن میسـازد از قبیـل 
کن سـوات را خانـه هـای خـوب  کـه مسـا گومتـی )گومـل( وسـووا سـتو )سـوات ( 

وزیبـا تعریـف نمـوده اسـت.2 
امـا اهمیـت اوسـتا نظربـه سـرود هـای ویـدی  از نظـر تاریـخ وجغرافیـه بیشـتر 
کهـای  خا اوسـتا  مینمایـد.  صحبـت  تـر  واضـح  قسـمت  ایـن  در  چـه  اسـت 
 Airyao( بنـام هـای دیگـری ازقبیـل آیریـا ودانهـو )آریانـا را بعـالوۀ  )ایریانـه ویجـه
 )Airyo Shayana( یا آیریو شـایا نا )Airayo Dahuu(یا آیریا وو دهویو )Danhavo
کـه کلمـه  آیریـا  درهمـه آنهـا مالحظه و تکرارشـده یاد میکند.3 اوسـتا درخرگاه یا 

1.  تاریخ افغانستان، کهزاد،  جلداول ،ص 38
2.  تاریخ افغانستان، کهزاد، جلداول ،کهزاد،ص 38

3.  تاریخ افغاانستان، کهزاد ،جلد اول ،ص 181
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باب اول حصه سوم اوستا یعنی وندیداد،  بحیث معتبرترین منبع جغرافیایی 
تاریخـی را جـع بـه وضع جغرافیایـی آریانا، خواص وممیزات ارضی، اسـتقامت 
یـا یـی هـا، ظهـور وانبسـاط مدنیـت هـای ویـدی واوسـتایی، تعیـن  مهاجـرت آر
سـاحه حکمروائـی سـالطین باختروغیـره بـه پیمانـه وسـیعی روشـنی انداختـه 
وازشـانزده قطعـه زمیـن درچهارطـرف کـوه باعظمـت هندوکش بصـورت متصل 
ک یـک کشـورواحد  و بـه صفـت "سـرزمین اعلی" به  وپیوسـت باهـم بحیـث خـا

ترتیـب وقرارذیـل نـام میبرد:
1- ایریا نم ویجو )Airyanem Vaejo(   اراضی بین رود جیحون وسیحون

2- سغده)Sughdha (  سغد یا ن
3- مورو ) Mouru( حوزۀ مرغا ب 

4- بخدی)Bakhdi ( بلخ که اوستا آنرا بنام شهر بزرگ وزیبا دارای بیرقهای 
بلند توصیف میکند.

5- نیسا یا )Nisaya(  والیت فاریاب و مرو
6- هرویو )Hroyu(  والیت هرات 

7- ویکرۀ ته)Vaekerta (  حوزه کا بل
8- اوروا)Urva(  نا حیه ارگون

9- خننتا)Khenenta(  ناحیه گرگان در غرب آریانا
کـه اوسـتا آنـرا بـه صفـت قطعـه  10-هـره ویتـی)Haravaiti ( حـوزۀ ارغنـداب 

کـرده اسـت. قشـنگ یـاد 
کـه اوسـتا آنـرا خـط  11-هیتـو منـت) Haetumant( وادی هیرمنـد وسیسـتان 

درخشـان وبـا افتخـار یـاد کـرده اسـت.
12-راغا  یا راگا)Ragha( عالقه راغ والیت بدخشان
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که اوسـتا آنرا به صفت سـرزمین توانا عنوان داده  13-کخره)Kakhra( غزنی 
است.

14-وارنا)Varena( وانا وزیرستان
15-هپته هند و)Hupta Hindo( حوزۀ سند

16-رانگه یا را نغه)Rangha( اراضی متصل سرچشمه رود خانه سیحون1
اینـک بعـداز مطالعه موقعیت طبیعی وجغرافیایی وحـدود والیات معروف 
آریانـا یـا افغانسـتان موضـوع را در جریـان واقعـات تاریخـی تحـت بـر رسـی قـرار 
میدهیـم.  تاریـخ ثبـت شـدۀ آریانـا یـا افغانسـتان باسـتان از سـه فامیـل بـزرگ 
کـه در اعصـار ویـدی واوسـتایی برایـن سـرزمین حکـم روایـی داشـتند  شـاهی 

بحـث میرانـد. ایـن سـه فامیـل بـزرگ عبـارت بودنـد از: 
1- دودمــان پــارادت )Paradate( یــا پیشــدایان )Pishdadian( )3000 ق م (:  ایــن 
دودمــان شــاهی را میتــوان بحیــث مؤسســین عــدل وداد شــناخت چــه ترجمــه 
کــه دا د، عــد ل وانصــا ف معنــی  پــارادت )پیــش داد ( ویــا )پیــش دادی( اســت 

میدهــد. موســس ایــن  دودمــا ن بــه شــهادت اوســتا )یامــا ( ) Yama ( بــود.
ــه معنــی  ــه ب ک ــی )Kyani( )2500 ق م (:   کیان ــا  کهــواس )Kavas( ی 2- دودمــان 
کــوا تــا  کاوی  )دانــا( ویــا دانســته ترجمــه شــده اســت. موســس ایــن دودمــان 
)Kawikwata( اســت و چــون پادشــاه دانــا ودانســته ای بــود خانــدان شــاهی او نیز 

بــه خانــدان ) دانایــان( معــروف شــد. 
کلمــه  ــه  3 - دودمــان اســپه )Aspa( )1000 ق م ( : اســم اعضــای ایــن خانــدان ب
اســپه یــا اســپ ختــم شــده وبــه صاحــب اســپان )تنــدرو( معــروف انــد. موســس 

1.  تاریخ افغانستان، کهزاد، جلداول ،ص274همچنان افغانستان بیک نظر،اثرغبار.
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ــود.1 ایــن دودمــان لهراســپه )Lahr-aspa( ب
کـه  ایـن دودمانهـای شـاهی شـالودۀ سـلطنت حکومـت آریایـی را در بلـخ 
اوستا آنرا بنام بخدی )شهر بزرگ وزیبا دارای بیرقهای بلند ( یاد نموده ریختند 
کـه از آن قبـاًل نـام بردیـم واوسـتا انـرا بحیـث  وبـر شـانزده قطعـه زمیـن هـای زیبـا 
کـه  کـرده انـد. شـانزده قطعـه زمیـن  "سـرزمین اعلـی" توصیـف نمـوده سـلطنت 
اوسـتا از آن ذکـر نمـوده اسـت،  اکثـرآن داخـل سـرحدات افغانسـتان امروزاسـت. 
ک یک  اوسـتا به عالوه اینکه از این شـانزده قطعه زمین که متصل بهم بوده وخا
کوها ودریاچه های هم ذکر  کشـورواحد راتشـکیل داده بود نام می برد، ازدریاها، 
میکنـد کـه نامهـای تاریخـی بعضـی ازآنهـا بـا انـدک تحریف تـا امروز باقـی مانده 
اسـت.  اوسـتا بـا ذکـر حقایـق وکارنامـه هـای دودمـان هـای فـوق بـر تمـام نوشـته 
هـای افسـانوی مؤرخیـن متعصـب خارجـی کـه بـی جهـت کوشـش ورزیـده انـد 
تصرفـات بیجـا وبـی انـدازه غلـط در تاریخ ملی افغانسـتان بنماینـد خط بطالن 

میکشد. 
در حدود سـالهای 545 ق - م هخامنشـی های پارس، افغانسـتان باسـتان 
یـا آریانـای آنوقـت را مـورد تهاجـم قرار دادند. اگرچه هخامنشـی هـا در آ ریانا نفوذ 
کردند، اما ادارۀ سیاسی بدست امیران محلی گذاشته شد.2   دلیل آن هم این 
بـود کـه هخامنشـی هـا نمی توانسـتند با مردم این سـرزمین مقابله نماینـد وبنا بر 
1.  برای معلومات بیشتردرین قسمت ازتاریخ افغانستان به کتب ذیل مراجعه شود. افغانستان ازنشرات انجمن 
یانا تالیف  دایـرة المعـارف افغانسـتان،طبع کابـل میـزان 1334.  تاریـخ افغانسـتان جلـد اول کهزاد، طبع کابـل. آر
یانا افغانسـتان تالیـف نجیب اهلل  کهـزاد، طبـع کابـل 1321. افغانسـتان بیـک نظـر تالیـف غبارطبع کابـل 1326، آر
کابل 1319، افغانستان)آریانای(قدیم تالیف عبدالرحمن پژواک، چاپ لندن 1954،  توروایانا قسمت اول، طبع 
یانـا یـا افغانسـتان باسـتان، تالیف پروفیسـورمحمدعلی  افغانسـتان قدیـم،  تالیـف یعقـوب حسـن چـاپ کابـل، آر

کابـل 1957. چاپ 
2.  بـرای اینکـه ازموضـوع موردبحـث خـارج نگردیم،موضـوع را درفصـل دیگـر ایـن کتـاب دردوره هـای قبل ازاسـالم 

موردمطالعـه قـرارداده ایم. 
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که حدود افغانستان و سرحدات آن طوریکه در باال از ان ذکر  گفته میتوانیم  آن 
نمودیـم بحال خـود باقی ماند.  

یـا نـا را  در حوالـی قـرن چهـارم ق - م اسـکندر یونانـی بعـد از فتـح پـارس، آر
مـورد حملـه قـرار داد. اسـکندرازهرات، سیسـتان، قندهـار، پـروان، وبعـد از آن از 
درۀ غوربنـد وکوتـل خـاواک گـذ شـته به انـدراب وباختر رفت.  در برگشـت وی به 
کنـر، اسـمار، باجـور  جنـوب هندوکـش فـرود آمـد ازراه نجـراب، تـگاب، لغمـان، 
وسـوات بطـرف رود خانـه سـند حرکـت نمود. در این دوره نیـز حدود آریا نا همان 

بـود ونفـوذ کـدام قـدرت خارجـی دیگر بمالحظه نمیرسـید.
کهای  گرچه در بین سـالهای قرن چهارم وسـوم ق- م  موریاهای هند در خا
که  کردند، اما نفوذ ایشان خیلی موقتی بود ودولت یونانی- باختری  آریانا نفوذ  
ازاتحـاد افغانهـا ویونانـی هـا تشـکیل شـده بـود افغانسـتان را برای بـار دگر بحیث 
یـک قـوۀ بـزرگ بنـام  امپراطـوری یونانی-باختـری در آورد.1  هندیهـا نـه تنهـا از 
افغانسـتان خـارج گردیدنـد،  بلکـه خـود هنـد بـرای بـار دیگـر فتح گردیـده وبقول 
سـترابو یونانـی هـای باختـر خـود را آقـای آریانـا وهنـد هـردو سـاختند2  وحـدود 
امپراطوری آریانا رااز صحرای فارس تا وسـط گنگا وسـعت دادند.  باختر یا بلخ 
ازکثرت آ بادی نام "هزار شـهر" را بخود گرفت وشـهر سـیالکوت در نزدیکی الهور 
بـرای دوصـد سـال دیگـر بحیـث مرکز انتشـارات تهذیب و تمدن، فلسـفه و هنر، 

ادب وصنعـت افغانسـتان قـرار گرفت. 
کوشـانی هـای بـزرگ اسـاس یـک امپراطـوری  در قـرن اول ق-م هنگامیکـه 
بـه  نمودنـد  ریـزی  پـی  افغانسـتان  در  را  ومسـتقل  جدیـد  دولـت  ویـک  وسـیع 

Greeco Bactrian Empire کتا ب   .1
2.  افغانستان یا آریانای قدیم ، عبدالرحمن پژواک،ص 14
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سـرحدات سـابق افغانسـتان قناعـت نورزیـده، کدفیـزس دوم وکنیشـکای کبیـر 
کردنـد.  گنـگا نفـوذ دولـت افغـان را قایـم  در قعـر هنـد پیشـرفت نمـوده وتـا وادی 
امپراطوری کنیشکای کبیر اکسوس) Oxus(، گنگا )Ganga(، اندوس و طارم ) 
Indus & Tarim ( ر ا در بر می گرفت وبرای اداره امپراطوری بزرگش دو پایتخت 
داشـت.  پایتخـت تابسـتانی اوکاپیسـا یـا بگـرام امـروزه وپایتخـت زمسـتانی او 

پشـاوربود.
گردیـد،   کلمـه آریانـا  کلمـه خراسـان جانشـین  کـه درآن  قـرن پنـج میـالدی 
زمانـی بـود کـه دولـت ساسـانی فـارس وهمچنین گوپتـا های هنـد از اضمحالل 
وبـا تجـاوزات مسلسـل شـان  نمـوده  اسـتفاده  آریانـا  کوشـانی  وسسـتی دولـت 
موجودیـت واسـتقالل افغانسـتان را در خطـر انداختنـد.  امـا در همیـن قـرن بـود 
کهای قدیـم آریانا را ریخته  کـه دولـت یفتلی افغانسـتان طرح وحدت مجدد خا
و وظیفـه، مسـئولیت ومصروفیـت دفـاع کشـوررا بـدوش گرفـت.  شـاهان یفتلـی 
نـه تنهـا متجاوزیـن ساسـانی را مقهـور ومنهـد م سـاختند وهسـتی وموجودیـت 
مملکت را از تهاجم نجات بخشیدند،  بلکه در عین زمان کشور ساسانی را به 
سـقوط وتسـلیم مواجه سـاختند.  یفتلی ها در این آوان گوپتا های هندی را که 
در شـرق افغانسـتان نفوذ وقدرت کسـب نموده بودند نه تنها ازافغانسـتان بیرون 
راندنـد، بلکـه تورمانـای یفتلـی نفـوذ دولـت افغـان را در مـاورأی رود سـند تـا قلب 
هنـد پیـش بـرد. چنانچـه تورمانا سـیالکوت را مرکز عملیات نظامـی خویش قرار 
کشـمیر وپنجـاب را در تحـت تسـلط داشـت وبـا ایـن ترتیـب پادشـاهان  داده، 
یفتلـی بـا اسـتقالل وتوحیـد آریانـا نیـز اکتفـا نورزیـد ه امپراطـوری افغانسـتان را 
بربخـارا وسـمر قنـد، پنجـاب وکشـمیر، سـند وکاشـغرو ختـن نیـز بسـط و توسـعه 

دادند. 
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کـه قدیـم تریـن وجـه تسـمیه جغرافیایـی  کلمـه آریانـا   تـا ایـن جـا راجـع بـه 
کـه  سـرزمین  ایـن  ووالیـات  معیـن  سـرحدات  حـدود  بـا  اسـت،  افغانسـتان 
کلمـه  آنـرا ثابـت میسـازد بحـث راندیـم. اینـک  موجودیـت طبیعـی وسیاسـی 
خراسـان را که ازقرن پنجم مسـیحی یعنی از عصر ظهور یفتلی ها الی قرن )19( 
تقریبـا یـک هـزار و پنجصـد سـال نـام ایـن مملکت بـود مورد بحـث قـرار داده وبر 
موقعیـت جغرافیایـی، حـدود، سـرحدات و والیـات آن روشـنی مـی اندازیـم. 

خراسان
خراســان بعــد از آریانــا دومیــن نامــی اســت کــه با این ســرزمین اطالق گردیــده وبه 
یــا نــا گردیــد. موســیو دوکورنــی مــؤرخ ارمنــی ویــک عــده  تدریــج جانشــین کلمــه آر
از نویســندگان دورۀ اســالم از قبیــل ابوالفــدا ابــن خردادبــه، خوانــد میــر، بیهقــی، 
گردیــزی وغیــره خراســان را بــه معنــی شــرق ومطلــع الشــمس ترجمــه نمــوده وآنــرا 

کــرده انــد.1 درمــورد افغانســتان اطــالق 
ښـاغلی محمد انورنیر نویسـنده مقالـه حـدود آریانا - خراسـان وافغانسـتان، 

کـه در وجـه تسـمیه  راجـع بـه وجـه تسـمیه خراسـان چنیـن روشـنی مـی انـدازد 
خراسان دو قول متضاد موجو د است چنانچه مؤلف مجهول مجمل التواریخ 
والقصص ) تالیف 520 هجری ( و یاقوت حموی ) متوفی 626هجری( قصه یا 
داسـتان ایراشـرح داده چنین مینویسـند : "خراسـان وهیطل پسران علم بن سام 
بن نوح )ع( بودند که از شهر بابل اخراج البالد گردیدند. هیطل در شهر معروف 
گزیـن گشـت وخراسـان در مـاورا  کـه در مـاورا النهـر وقـوع دارد رفتـه جا بـه هیطـل 
النهـر جـای ایکـه امـروز به خراسـان شـهرت دارد اقامت اختیار کـرد واین مواضع 

یانا دایرةالمعارف ،ص 34. 1.  افغانستان –ازنشرات انجمن آر
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که  گردیدند."1   وجه دگر تسمیه آن است  بنام ایشان یعنی هیطل وخراسان یاد 
کلمـه )خـر( از خورشـید دری گرفتـه شـده ولفـظ "اسـان" بـه معنی مـکان یا جای  

اسـت.2  پـس کلمـه ترکیبـی آن خراسـان یا جای  آفتابی میباشـد.3 
  پوهانـد حبیبـی چنیـن مینویسـد :  "خوراسـان در پهلـوی بـه معنـی مشـرق 
بـود4 کـه معنـی آن جـای آفتـاب بـر آمـدن باشـد زیـرا در فـالت قدیـم ایـران همیـن 
سـرزمین مشـرق مطلع آفتاب بود واینکه شـعرای زبان دری شـاهان غزنه را شـاه 
مشـرق خطاب میکردند از همین مقوله اسـت5. هم چنین یک نفر متخصص 
تصریـح  )متوفـی 487هجـری(  لسـی  انـد  عبدالعزیـز  بـن  عبـداهلل  بنـام  عـرب 
میدارد که معنی خراسان در فارسی مطلع آفتاب است."6   مؤلف کتاب آریانا 
کـه " نـام خراسـان در ادوار ماقبـل اسـالم معمـول نبـوده،  بلکـه بعـد از  مینویسـد 
فتـح یـک قسـمت افغانسـتان بدسـت اعـراب بـا این نام بـر میخوریـم". جغرافیه 
دانـان عـرب میگوینـد معنـی خراسـان مملکـت شـرقی میباشـد شـاید در اصـل 
کـه از خـاور و خـور ترکیـب شـده  کلمـه دیگـری  کـدام  خاورسـتان بـوده باشـد یـا 

باشـد. خراسـان بعـد از اسـالم تقریبـا جانشـین کلمـه ) آریانـا( گردید.7
کلمـه خراسـان در زمـان ساسـانیان    بنـا بـر اسـناد ومـدارک دسـت داشـته 
کتاب جغرافیه خود  پارس بوجود آمده چنانچه موسیو دوکورنی مؤرخ ارمنی در 

1.  بـه تصحیـح ملـک الشـعرا بهـار ،تهـران 1318هجـری شمسـی ،ص 49وحوالـه معجـم البلـدان جلد3،طبـع 
مصـر1324،ص407.

2.  بحواله معجم البلدان جلد 3، ص408وخراسان غبار،طبع کابل 1326،ص 5بحواله تقویم البدان ابو لعذا.
3.  بحوالـه معجـم البلـدان جلـد 3، ص408وتقویـم البلـدان عمادالدیـن اسـمعیل بـن محمـد بـن عمرمعـروف بـه 

ابولعـذا )متوفـی 733هجـری(، پاریـس 1840، ص441.
4.  مجله آریانا،  شماره مسلسل، 257دلو وحوت1343،ص 66-65

5.  بحواله مفاتح العلوم ،ص72
6.  افغانستان بعدازاسالم، حبیبی، جلد اول، ،ص 140.

7.  افغانستان بعدازاسالم، حبیبی، جلد اول، ص، 40و141بحواله معجم مااستعجم
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کـه "ایـن ناحیـه را ایرانیـان خراسـان مینامنـد  یکنیـم هـزار سـال قبـل مینویسـد 
یعنـی مشـرقی."1   پوهانـد حبیبـی نیـز مینویسـد که "چنیـن به نظر میایـد که این 

نـام در عهـد ساسـانیان از قـرن پنجـم میـالدی بـه بعـد شـهرت یافتـه باشـد".2 
نظـر مؤرخیـن متفـاوت اسـت. مؤلـف  ووالیـات خراسـان  بـه حـدود  راجـع 
کتـاب حـدود العالـم در اثـر نفیـس خود را جع به جغرافیای جهان که تقریبًا یک 
هزار سال قبل )372هجری( تألیف گردیده راجع به خراسان میگوید : "مشرق 
گـرگان"   وی هندوسـتان اسـت وشـمال وی رود جیحـون و مغـرب وی نواحـی 
کنونـی افغانسـتان را داخـل خراسـان میسـازد.3   اهلل یارعثمانـی  وتمـام والیـات 
بلگرامـی کـه از جغرافیـه نویسـان قـرن هجدهـم هند اسـت زیرعنوان خراسـان از 
تمام شـهرها ونواحی افغانسـتان ازکابل تا رود سـند واز حدود کاشغر تاملتان ذکر 
میکند وتمام والیات شرقی افغانستان یعنی با جور، سوا ت، هیطل پور، بگرام 
کابلسـتان را در یای سـند  وپشـاور را نیز شـامل خراسـان  سـاخته وحدود شـرقی 

میداند."4 
کتـاب افغانسـتان بعـد از اسـالم،  محمـد بـن احمـد البشـاری   بـا اسـتناد 
کـه امـام  کـه ابوزیـد بلخـی مؤلـف صـورة االرض  گویـد  مقدسـی ) 375هجـری( 
این فن اسـت  خراسـان را بردو جانب  ماورأ و مادون جیحون  تقسـیم نموده که 
در جانـب بـا الی آن  فرغانـه وبخـارا تا صغد وشـا ش ) تاشـکند( هم داخل بود5.
بـه قـول مطهـر بـن طاهـر طـول خراسـان از حـد دامغـان تـا مجـاری جیحـون 

یانا یا افغانستان ،قسمت دوم، توروایانا ،ص 32-31 1.  آر
2.  کتاب جغرافیه موسیو دوکورنی ،ص 55

3.  حدودالعالم ،ص 62
4.  حدیقة القایم ،طبع نوشکورهند،صفحات 353،367و394

5.  بحواله احسن التقاسیم فی معرفته االقایم ،ص 68
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)نهـر بلـخ ( وعـرض آن از زرنـج تـا جرجان اسـت که بدیـن طرف جیحون تاختل 
وشـغنان وبدخشـان وواخـان وحـدود هنـد میرسـد.1    یاقـوت حمـوی که از بصیر 
ترین جغرافیه نویسان عصر اسالمی است وبالد خراسان را قبل ازیغمای مغول 
به چشم سردیده گوید: "خراسان از آزاد ورد عراق وجوین وبیهق آغازشده و آخر 
حـدود آن بـه تخارسـتان وغزنـه وسیسـتان کـه متصل هند اسـت میرسـد ودارای 
چهار ارباع اسـت.  اول ربع ابرشـهر مشـتمل بر نشاپوروقهسـتان وطبسین وهرات 
وفوشـنج وبادغیس وطوس وطاسـران.  ربع دوم : مرو، شـاهجان وسـرخس ونسـأ 
واپـورد ومـرورود  وطـا لقـان وخـوارزم وآمـل بـاالی جیحـون.   ربـع سـوم: فاریـاب 
ولوالـج  و  وبغـالن  وبامیـان  وانـدراب  وخسـت  علیـا  رسـتان  وطخـا  وجوزجـان 
ورسـتاق وبدخشـان.  ربـع چهـارم: ماورالنهـر از بخـارا تـا شـاش وصغـد وفرغانـه 

وسـمرقند."2
مؤلـف کتـاب افغانسـتان بعـد از اسـالم بـر حصه اعظم سـرزمین افغانسـتان 
غربـی وشـمالی تـا تخارسـتان ومجـاری هلمنـد وکابـل در قرن هفتم میـالدی نام 
کـه "پـس  گیـری مینویسـد  خراسـان را اطـالق نمـوده اسـت.3  وی بعـد ازنتیجـه 
گفتـه  کنونـی  خراسـان اوایـل دوره اسـالمی را شـامل تمـام مملکـت افغانسـتان 
کرانـه هـای دریـای سـند  ک بودنـد ومـردم  کـز مهـم آن در ایـن خـا کـه مرا میتوانیـم 
کـه از حـدود غزنـه بـرآن دیـار سـرازیر  ووادی بـوالن تـا کنـون هـم کوچیـان افغـان را 
که از زمان قدیم باقی مانده است."4  گویند واین نامی است  میشوند خراسانی 

1.  بحواله معجم البلدان 79-4
2.  افغانسـتان بعـد ازاسـالم ،حبیبـی ،جلـد دوم ،ص143-144،بحوالـه مراصداالطـالع 1.455ومعجـم البلـدان 

351-2
3.  کتاب فوق صفحه 140

4.  کتاب فوق صفحه 145
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ښـاغلی غبـار بعـد از آنکـه خراسـان را از نظـر حـدود جغرافیا یی به خراسـان 

کـه غـرض از خراسـان خـاص  خـاص وخراسـان عـام تقسـیم میکنـد مینویسـد 
یـک یـا چنـد والیتـی از شـمال وشـمال غربی افغانسـتان میباشـد. مگر خراسـان 
عـام بتدریـج توسـعه پیـدا نمـوده وبا الخـره در مورد کل کشـور افغانسـتان اطالق 

گردیـده اسـت.1 
شـاغلی نجیـب اهلل توروایانـا در کتابـش مینویسـد: "خراسـان مـراد از ایـاالت 
آریانـا  گذشـته جـز ء  کـه در تمـام دوره هـای  بـود  یـا، باختـر، مارگیانـا وپارتیـا  آر
محسـوب میگردیدند."2  وی عالوتًا  چنین مینگارد: "بهر حال خراسـان شـامل 
کـه در افغانسـتان  بـوده... و شـعرا ونوابغـی  آریانـا  معروفتریـن والیـات تاریخـی 
کننـدۀ ملـت  کاخ آزادی وزنـده  کـرده انـد وبانـی  هنـگام تسـلط اعـراب ظهـور 
هـر  کـه  کـرد  نبایـد  فرامـوش  انـد.  معـروف  خراسـانیها  بـه  انـد  شـده  افغانسـتان 
وقـت خراسـان یـا خراسـانی گفتـه میشـود خـواه درنگارشـات امـروزۀ ماباشـد ویـا 
یـا وآریائـی افغانسـتان اسـت وقطعـًا مفهومی  کتـب قدیـم مـا ودیگـران،  مـراد آن آر
دگـری نـدارد." 3   همیـن مؤلـف راجـع بـه ایالـت خراسـان مینـگارد کـه "خراسـان 
قدیـم،  افغانسـتان  وپارتیـای  مارگیانـا،  کتریـا،  با یـا،  آر ایـاالت  از  بـود  عبـارت 
تخارستان،غرجسـتان وسنجسـتان و مضافـات کابـل را نیـز بعضـی از مؤرخیـن 
وجغرافیـه نـگاران عـرب جـزء خراسـان خوانـده انـد. ایـاالت ماورالنهـر وآنطـرف 
کـه مدتـی تحـت حکمفرمایـی واداره امـرای خراسـانی بـوده نیـز از محـالت  آمـو 
گردیـده انـد."  وی شـهرهای خراسـان را چنیـن میشـمارد:  خراسـان محسـوب 

1.  خراسان،  غبا ر،ص 8
یا نا  افغانستان، قسمت دوم ،ص 9. 2.  آر

یانا افغا نستان ،قسمت دوم ،ص 32 3.  آر
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"بلـخ، ولـواج، خلـم، انبار، میمنه، طالقان، اندخوی، شـبرغان، فاریاب، دولت 
کـه  و اسـفزار  آبـاد، هـرات، مروالـرود، دهسـتان، شـرمین، غرجسـتان، فوشـنج 
تمامًا در افغانسـتان وقوع دارند."1  همین مؤلف را جع به شـهرهای خراسـان که 
درایـران امـروز قـرار دارد چنیـن مینویسـد: "ازشـهرهای خراسـان کـه امـروز درایران 

کنونـی واقـع اسـت طـوس، نیشـاپور،  سـبز وار وقـالت نـادری میباشـد."
از جملۀ مؤرخین معاصرخارجی ماری براد واتکنز د رکتاب افغانستان اش 
تذکـر میدهـد کـه: "شـاهان  مسـلمان غزنـوی وغـوری درین سـاحه ) افغانسـتان( 
اسـاس امپراطـوری هـای را ریختنـد واز همیـن وقـت افغانسـتان بیشـتر بحیـث 
کتـاب  خراسـان  نسـبت بـه آریانـا شـناخته شـد."2  دونالـد ولبـر مؤلـف ومـدون 
افغانسـتان اینطورمینویسـد : " پتلمـی )Ptolemy( وجغرافیـه دانـان دیگـر معاصر 
را  خراسـان  والیـت  کـه  افغانسـتان  موجـوده  سـاحه  در  نیـز  را  خراسـان  نـام  او 
دربرمیگرفت اطالق نموده اند، اما شـواهد ومدارک فراوان باسـتان شناسـی وهم 
چنیـن تاریخـی موجـود اسـت کـه میتوانـد افغانسـتان را درزمـرۀ تمدنهای بسـیار 

قدیمترجا دهد."3
 از روی ایـن همـه نوشـته هـا در مـورد خراسـان و حـدود والیـات آن میتـوان 
نتیجـه گرفـت کـه وسـعت وحـدود سـرحدات خراسـان در طـول تاریـخ متفاوت 
بوده زمانی یک سـاحه کوچک ووقتی سـاحه وسـیعی را اشـغال نموده وقسـمت 
اعظـم والیـات وشـهرهای تاریخـی آریانـا ویـا افغانسـتان امـروز را دربرمیگرفـت.  
بهرصـورت حـدود خراسـان بـه هـر اندازه که بوده باشـد در عقب خـود یک تاریخ 

یانا افغانستان ،قسمت دوم ،ص 33 1.  آر
2.  افغانستان، تالیف ماری برادلی واتکنز، ص 5
3.  افغانستان، تالیف وتدوین دونالد ولبر،ص 11
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زنده ای ملت افغان و دولت مشخص افغان را داشته که از نظر عنعنه، تاریخ، 
تهذیـب وتمـدن، زبـان وادب مشـخصات جداگانـه نسـبت به همسـایگان اش 
دارد. بهتراسـت بـر ایـن دولـت هـای مشـخص افغـان درهمیـن دوره نیـز روشـنی 

افگند ه شـود. 
در قـرن ششـم میـالدی امپراطـوری بـزرگ یفتلـی دراثـر جنـگ هـای طوالنی از 
بیـن رفتـه وملـوک الطوایفـی در آریانـا ظهورنمـود. امـا شـاهان ورؤسـای محلـی بـا 
تمـام قـوای خویـش دربرابرمهاجمیـن خارجـی مقاومـت نمـوده ودر حفـظ قلمـرو 
خـود از هیـچ نـوع قربانـی دریـغ نورزیدنـد. چنانچـه باظهوردیـن مقـدس اسـالم،  
کابل یا رتبیلی ها،  حکمداران محلی غور یا افغانهای سـوری، پادشـاهان ملی 
امـرای محلـی گردیـز وخانهـای بلوچسـتان آ زادی ملـی خویـش را حفظ نمودند. 
درسـال 206هجـری ابومسـلم خراسـانی اسـتقالل مملکـت را اعـالن نمـود 
و سـرحدات افغانسـتان را از بدخشـان الـی نیشـاپور واز سیسـتان تـا بلوچسـتان 
کشـورهای فـارس وعـراق را فتـح نمـود. بعـدًا دولـت طاهـری  وسـند برقرارکـرده 
افغانسـتان در تامیـن سـرحدات مملکـت کوشـیده  تخارسـتان، بلـخ، میمنـه، 
کرمـان وسیسـتان راشـامل قلمـرو افغـان نمـود.  دولـت  مـرو، هـرات، نیشـاپور، 
صفاری افغانستان )253 الی 291 هجری( فارس، کرمان ،اصفهان، سیستان، 
وسـایر  سـند  خوزسـتان،  رسـتاق،  نیشـاپور،  بلـخ،  تخارسـتان،  کابـل،  زابـل، 
والیـات آریانـای شـرقی را رسـمًا جـز سـلطنت صفـاری نمـود.  سـامانیان )279-

389هجـری( حـدود دولـت افغـان را ازطـرف شـمال تـا صحـرای کبیرروسـیه، از 
طـرف شـرق بـه دره هـای تیانشـان، از طـرف جنـوب تـا خلیـج فـارس وآریانـای 

شـرقی واز طـرف مغـرب تـا چنـد میلـی بغـداد رسـانیدند. 
یعنـی  افغـان  عظمـت  مقتدروبـا  سـلطنت  )351هجـری(  چهـارم  قـرن  در 
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غزنویـان ماننـد دیگـر دولـت هـای افغـان بعـد از تأمیـن وحـدت ملـی از جیحـون 
وخـوارزم تـا عمـان واز سـند تـا کویرلـوت وحتـی در ماورأی رود سـند تا رود سـتلچ 

افغانسـتان را وسـعت بخشـیده وقسـمت اعظـم هنـد را دربرمیگرفـت. 
در قـرن شـش )503هجـری( دولـت بـا عظمـت غـوری مانند گذشـته حدود 
طبیعـی وهمیشـگی افغانسـتان راازجیحـون تـا سـند تأمیـن نمـوده ودرمـاورأی 
را  را درهنـد وسـعت بخشـیدند وزمینـه  افغـان  گنـگا تصرفـات  تـا حـوزه  سـند 
طوری فراهم سـاختند که دولت های مختلف افغان ازقبیل قطبیه، شمسـیه، 
بـرای  وغیـره  سـوریها  لودهیـه،  خضرخانیـه،  تغلقشـاهیه،  خلجیـه،  غیاثیـه، 
چارصـد سـال کامـل برکشـورپهناورهند سـلطنت وحکمروائـی نمودنـد.   دولت 
افغـان از قـرن نهـم الـی دهم هجری در زمان تیموریان هرات برای باردیگر کسـب 
قـدرت وعظمـت نمـوده  مازنـدران، ماورالنهر، فـارس، کرمـان، آذربایجان وحتی 
متصرفـات افغـان درمـاورأی رود سـند جـز حکمرانـی  دولت تیموری افغانسـتان 

گرفت.  قـرار 
کلمـه خراسـان بـه ایـن سـرزمین معمـول بـود، نـام   درهمیـن وقتیکـه هنـوز 
دوره  نویسـندگان  هـای  ونوشـته  درآثـار  آهسـته  آهسـته  نیـز  وافغانسـتان  افغـان 
اسـالمی پدیدارشـد وبـه تدریـج وسـعت پیدا نمـود.1  باالخره درقـرن نزدهم کلمه 
افغانستان جانشین کلمات آریانا وخراسان گردیده ونام ملی، عمومی ورسمی 

کشـور قـرار گرفـت.
از تفصیـالت ایکـه بـا ذکـر اسـناد وحقایـق تاریخـی راجـع بـه نامهـای قدیـم، 
حـدود سـرحدات ووالیـات افغانسـتان داده شـد، روشـن میگـردد که افغانسـتان 
مانند هر کشور دیگر در طول دوره های تاریخ با شکوه اش جذر و مدی داشته، 

1.  راجع به کلمه افغان وافغانستان دربحث نامهای پشتون وپختون بطور مفصل صحبت میشود.
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گاهـی سـاحه کوچـک را احتـوا نمـوده وزمانی بشـکل یک امپراطـوری با عظمت 
وبزرگ سـاحه وسـیعی را اشـغال نموده اسـت.  بنا برآن  این نظریه که افغانسـتان 
قبـل از احمـد شـاه ابدالـی وجـود تاریخـی، طبیعـی وسیاسـی نداشـته واز دول 
دیگـر جـدا و یـک کشـور مسـتقل گردیـده درسـت نمیباشـد. مـورد تردیـد نیسـت 
ک های افغانسـتان ویا قسـمت های کوچکی ازآن بعضًا بصورت موقتی  که خا
وزود گـذر جزٴامپراطـوری هـای کشـور های همسـایه قرار گرفتـه،  اما به این نکته 
کشـورهای همجـوار افغانسـتان نیـز  کـه قسـمت هـای بـزرگ  کـرد  نیـز بایـد دقـت 
بـه نوبـه خـود بـرای سـالیان متمـادی وحتـی قرنهـا در تحـت تسـلط وادارۀ قـوی 
کوشـانیها، یفتلـی هـا، صفاریهـا،  دودمـان هـای مختلـف افغانسـتان ازقبیـل 
سـامانیها، غزنویهـا، غوریهـا، خلجـی هـا، هوتکی هـا ،ابدالـی ها وغیره بـوده اند 
وافغانسـتان امروز که درقلب بر اعظم کهن آسـیا قرار دارد همان کشـوری اسـت 
کـه در قـرون وسـطی بنـام خراسـان ودرازمنـه قدیـم وباسـتان بنـام آریانـا نامیـده 
گـر چـه قسـمت هـای حیاتـی وبزرگـی ازایـن کشـوردراثر عقـد معاهـدات  میشـد. ا
جبـری وغیـر قانونـی ومظالـم اسـتعماری از پیکـرآن جدا گردیـده با آنهـم از روزگار 

باسـتان تـا امـروز بـه هسـتی و موجودیـت خـود دوام میدهـد. 

نتیجه
کــه موقعیــت  از مطالعــه موقعیــت طبیعــی وجغرافیایــی افغانســتان برمیایــد 
کشــور بــوده ودر سیاســت بیــن  جغرافیایــی ایــن ســرزمین بزرگتریــن راز ایــن 
المللــی چــه در ادوار گذشــته وچــه در زمــان معاصــر موقعیــت کشــور رول بزرگی را 

ــت.  ــوده اس ــازی نم ب
در گذشـته آ ریانا یا افغانسـتان باسـتان نه تنها مهد بعضی از مدنیت های 
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بـزرگ جهـان کهـن بـوده بلکـه در عیـن زمـان یگانـه شـاهرا ه بـزرگ ومعبـر اجباری 
مسافران، مهاجرین ومهاجمین ازغرب به شرق از شمال به جنوب وهمچنین 
از شرق به غرب واز جنوب به شمال تعین شده بود. راه ابریشم که مشهور ترین 
راه تجارتـی جهـان قدیـم شـمرده میشـود از همیـن مسـیر میگذ شـت وشـهر های 
افغانسـتان ماننـد بلـخ بزرگتریـن مارکیتهـای تجارتـی آن زمـان را جهـت تبادلـه 
مصنوعـات هنـد از قبیـل عـاج، پارچـه هـای ملمـل، مروارید ومصالجـات ومال 
التجاره چین مانند ابریشـم ومنسـوجات ابریشـمی و اموال اروپائی تشکیل داده 

بود.
افـکار  کـه  گردیـد  سـبب  افغانسـتان  جغرافیایـی  نظیـر  بـی  موقعیـت  ایـن 
ونظریات شـرق وغرب دراین محدوده باهم آمیزش نموده وآشـیانه ومهد فلسـفه 
کـه آئیـن  گـردد.  چـه در همیـن سـرزمین بـود  هـای مذهبـی واخالقـی محسـوب 
زردشـت و دیـن بـودا تکامـل نمـوده وبعـدًا بـه کشـورهای هنـد،  شـرق دور، چیـن 
گردیـد.1  همچنیـن افغانسـتان بـا ایـن موقعیـت جغرافیایـی اش بـا  وغیـره نشـر 
تمدنهـای مهـم وبـزرگ جهـان از قبیـل تمدنهـای بیـن النهریـن، سـواحل شـرق 
مدیترانـه، مصـر، پـارس، یونـان و روم وبـا الخـره هند وچین تماس وآشـنایی پیدا 

نمـود.2 
سـیاحین بـزرگ ماننـد فاهیـان چینـی در قـرن پنجـم میـالدی، سـون یـن در 
قـرن شـش میـالدی، هیـون تسـنگ در قرن هفت میـالدی3، مارکوپولوی ونیسـی 

یانـا یـا افغـا نسـتان باسـتان، تالیـف پروفیسـور محمـد علـی، چـا پ کابـل بـه زبان انگلیسـی، جنـوری 1957،  1.  آر
ص 5.

2.  افغا نستان درمسیر تاریخ، غبار،  ص 33
کتاب افغا نسـتان بعد  که ازافغا نسـتان دیدن نموده  زیاد اند،  جهت مزید معلومات به  3.  تعداد زایرین چینی 

ازاسالم جلد اول، تالیف پوهاند حبیبی ازص 19الی 28مراجعه شود.
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در قـرن سـیزده میـالدی  وابـن بطـوط در قـرن چهـارده میالدی ازافغانسـتان دیدن 
که بر قسـمت های  گار گذاشـتند  گرانبهایی را از خود بیاد  نمودند واسـناد وآثار 

از تاریـخ قدیـم ایـن مملکـت روشـنی خوبی می انـدازد. 
کبیـــر، داریوش بزرگ، اســـکند رکبیر،  کوروش  کشـــور گشـــایان بزرگی مانند 
انوشـــیروان، چنگیـــز خـــان، تیمورلنـــگ، ســـلطان ظهیر الدیـــن بابر، نادرشـــاه 
خراســـانی وغیره برای فتح وبدســـت آوردن غنا وثروت هـــای عظیم هند از این 
کشـــور عبور نمودند.  طوریکه پروفیســـور محمد علی می نویســـد : "با شـــهادت 
یـــخ واضح اســـت که افغانســـتان زمانیکـــه چهارراه آســـیای مرکزی بـــود، در  تار
یـــخ متالطـــم اش نســـبت به هر ملـــت دگـــری در جهان بیشـــتر مورد  جریـــان تار

گرفته اســـت."1 تهاجم قـــرار 
بقـول یکـی از نویسـندگان امریکائـی جمیـز میچنـر )James B. Michner( هر 
کسـیکه بـاری لقـب یـک مهاجـم بزرگ را کسـب نمـوده حتمًا به این کشـور آمده 
تـا بـه آرزوی تصاحـب ثـروت هـای افسـانوی هنـد از موقعیـت سـوق الجیشـی و 
وضـع الجیشـی آن اسـتفاده نمـوده وسـرزمین آرزوهـا ویـا مـرز وبـوم طالئـی هنـد را 
مـورد تهاجـم قراردهـد. 2   یکـی از نویسـندگان روسـی در مورد مینویسـد که "امواج 
مهاجـرت هـای عمومـی از غـرب بـه شـرق و از شـمال بـه جنـوب در سرتاسـر 
افغانسـتان در اهتزاز درآمد... اسـا س خان نشـین ها وامپراطوری های عظیمی 
در ایـن جـا ریختـه شـد ودر همیـن جـا بـود کـه بـا گذشـت زمـان ایـن خان نشـین 
ک یکسـان شـده ونابود گردیدند."3 باالخره ارنولدفلیچر  ها وامپراطوری ها با خا

1.  افغانها، تالیف پروفیسور محمد علی، بزبان انگلیسی ، چاپ کابل 1965، ص 3.
2.  افغا نسـتان، سـرزمین مردمان خشـم آلود وآزاد، نویسـنده جیمز میچنر، ریدرز دایجسـت ،جلد 67 نمبر 403، 

نوامبر 1955،ص 161
3.  طرح جغرا فیای افغا نستان، نویسنده ام ما ال کوف، نیوتایمز، شماره 7، ماسکو، اپریل 1946، ص 23
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که " سـرزمینکه امروز افغانسـتان را تشـکیل داده در گذشـتۀ  در رابطه مینویسـد 
ایـن  قرارداشـت.  بـزرگ  امپراطوریهـای  ودرمرکـز  بـود  اهمیـت  بـا  خیلـی  آسـیا 
سـرزمین راهـرو بزرگـی بـود کـه ازآن مهاجرتهـا وتهاجمـات بزرگـی صـورت گرفتـه و 
کشـور در حـدود دوازده  تـا  بـر سـاختمان سیاسـی آسـیا سـایه افگنـده بـود. ایـن 
چهارده میلیون مردم نیرومند ومهاجم داشـته و در روزگاران خویش پادشـاهانی 

را بـرای ایـران وهنـد تهیـه نمـوده انـد." 1
نظر به اهمیت جغرافیایی، سـوق الجیشـی ووضع الجیشـی افغانستان بود 
کـه ایـن کشـور از طـرف مؤرخیـن،  روزنامـه نـگاران وجرایـد شـرق وغـرب بحیـث 
محافـظ، دیـده بـان، دربـان، منطقـه دفـاع ممالـک دور دسـت، آشـیانه عقـاب، 
سـنگر حملـه فاتحیـن هنـد وشـهر هـای آن از قبیل هـرات، قندهار، غزنـی وکابل 
بنـام کلیـد یـا دروازه هـای هنـد شـناخته شـده بودنـد.2 چـه سـرزمین هنـد از سـه 
طـرف بـا آب محـاط گردیـده وکوهای همالیه وفالت تبت در سـرحدات شـمال 
شـرقی آن سـپرطبیعی را تشـکیل داده بود وبنا برآ ن افغانسـتان خواهی نخواهی 
یگانه معبر اجباری تهاجم از راه زمین به هند تعین وقبول گردیده بود.  در عین 
ز مـان افغانسـتان بـا زمیـن هـای حاصـل خیـز ووادی هـای سـر سـبز وآبـاد، جبـال 
مرتفـع، حصـار محکـم وصخـره هایـش جمیـع شـرایط الزمـه وضـع الجیشـی را 

مهیـا سـاخته بود.
 در شـروع قـرن نـزده حینیکـه روسـیه و انگلسـتان حـدود مسـتعمرات شـانرا 
بـه سـرحدات شـمالی وجنوبـی افغانسـتان رسـانیدند، افغانسـتان قهـرًا وجبـرًا 

1.  افغانستان شاهراه کشور گشایی، آرنولد فلیچر، ص 2
2.  جهـت مزیـد آشـنایی بایـن مؤرخیـن ونظریـات شـان بـه کتاب دافغا نسـتان دبیـن المللی روابـط تاریخ، تالیف 

نگارنـده کـه درشـماره هـای  8،9،10،11و12مجلـه پوهنـه سـال 1344 دردوجلد نشـر گردیده مراجعه شـود.
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گزیر شـد در صحنۀ سیاسـت دول اروپائی شـامل گردد. مهمترین مسـلۀ ایکه  نا
افغانسـتان را در سیاسـت بیـن المللـی داخـل نمـود پـروژه هـای ناپلیـون بـزرگ 
بـود کـه خواسـت نقشـۀ اسـکندر کبیـر را تعقیـب نمـوده واز راه ایران وافغانسـتان 
بـه هنـد حملـه نمایـد، چـه ناپلیـون نتوانسـته بـود انگلسـتان یعنـی دشـمن قـوی 
گـر چـه پـروژه هـای حملـه ناپلیـون بـه  ودیرینـه خـودرا در اروپـا شکسـت دهـد. ا
کام گردیـد، ولـی  هنـد از راه ایـران و افغانسـتان یـا راه هـای روسـیه و افغانسـتان نـا
کـه ضعیـف تریـن نقطـۀ  بـه تمـام جهـان وخاصتـًا بـه روسـیه واضـح سـاخت 
امپراطوری انگلستان هند بوده و مهمترین وآسانترین راه تهاجم به هند، مانند 
ادوار گذشـته افغانسـتان میباشـد. روسـیه بنابـر وصیـت نامـه پطـر کبیـر رسـیدن 
بـه آبهـای گـرم وتصـرف هنـد را از نیازمنـدی های بزرگ ملی خویش میدانسـت.  
خطر فرانسه در حقیقت یک خطر موقتی بود ولی خطر روسیه یک خطر دائمی 
شـمرده میشـد. زیرا روسـیه نه تنها با ممالک  هم جوار سـرحدات مشـترک ونفوذ 
کـه افغانسـتان  سیاسـی داشـت، از هنـد نیـز بعیـد نبـود. از همیـن تاریـخ اسـت 
نظـر بـه موقعیـت مهـم جغرافیایـی و نظامـی اش در طـول قرن نزده میـدان رقابت 
ومجادلـه سیاسـی در بیـن دو دولـت بـزرگ اسـتعماری اروپایـی یعنـی روسـیه 
گرفـت و  بقـول  وانگلسـتان گردیـده وماننـد فانـه ای در بیـن هـردو امپراطـوری جا
 Buffer( مؤرخیـن وسیاسـت مـداران اروپائـی بحیـث یـک دولـت سـپر و حایـل

State( آنهـا را از تصادمـات، جـاه طلبـی هـا وپیشـرفت هـای مزیـد بازداشـت.
کشـور  بـود باالخـره بحیـث  اقتضـای وقـت مجبـور  بـه  نظـر  کـه  افغانسـتان 
روسـیه  و  انگلسـتان   یعنـی  اروپائـی  مقتـدر  دولـت  هـردو  بیـن  در  محصـوری 
کـه یکـی بعـد از دیگـری توسـط  گیـرد،  بـر خـالف کشـورهای همسـایه خـود  قـرار 
گردیدنـد توانسـت تـا آخـر مقاومـت نمـوده، آزادی و  روسـیه وا نگلسـتان اشـغال 
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کـه افغانسـتان موجودیـت خـودرا  اسـتقالل ملـی خـود را حفـظ نمایـد. ایـن فکـر 
بایـد مرهـون سیاسـت هـای اسـتعماری امپراطـوری هـای روسـیه وانگلسـتان 
بدانـد،  نظـری اسـت بکلـی غلـط وعـاری از حقیقـت. چـه هیچگونـه سـندی 
کـه انهـا بـه موافقـه رسـیده  را در تاریـخ دپلوماسـی روسـیه وانگلیـس نمـی یابیـم 
کـه افغانسـتان نقـش یـک دولـت سـپر را در میـان دو امپراطـوری بـازی  باشـند 
گـر چنیـن میبـود پـس چـرا هنـگا میکـه در سـال 1879 میـالدی ) تجـاوز  کنـد. ا
دوم انگلیـس برافغانسـتان ( انگلسـتان بـدون هیچگونـه علـت حقوقـی یا دلیل 
معقـول افغانسـتان را از سـه جبهـه مـورد حمـالت وحشـیانه قـرارداد، جزئـی ترین 
اخطـاری از طـرف دولـت تـزاری روسـیه بـه انگلسـتان ابـالغ نگردیـد ویـا اشـارۀ بـا 
آن سـند مجهول به عمل نیامد جز اینکه دولت روسـیه پادشـاه افغانسـتان را به 
سـازش، صلـح وآشـتی توصیـه نمود. همچنین هنگامیکه روسـیه تـزاری ناحیه 
ک  زر خیـز وآبـاد پنجـده ویـا پامیـرات بـزرگ را از افغانسـتان بـا زوروسـتم جزخـا
خود گردانید، چرا انگلسـتان از خود عکس العملی جدی نشـان نداد وپادشـاه 

گـذری وصلـح وا داشـت؟  افغانسـتان را بـه از خـود 
ک خودرا در طول  دلیل  مسـلم ایکه افغانسـتان توانسـت اسـتقالل ملی وخا
کنـد،  قربانیهـا، جانبازیهـا ،ازخـود گذریهـا وآزادیخواهـی هـای  قـرن نـزده حفـظ 
مردمان وطن پرسـت ودلیر ونیرومند آن بوده اسـت وبس.  اما از طرف دیگر باید 
کـه همیـن احساسـا ت آزدیخواهـی، وطـن دوسـتی و وطـن پرسـتی  عـالوه نمـود 
گردید این دو امپراطوری متخاصم را از تصادم، جنگ ها وخون  افغانها سبب 
گوشـه جهـان  ریـزی هـا دور نگهداشـته ودر نتیجـه صلـح وامنیـت را در ایـن 
گاه افغانسـتان دربیـن ایشـان وجـود نمـی داشـت،  شـاید  اسـتقرار بخشـد. هـر 
که  فجایع وخون ریزی های دربین این دو دولت اسـتعماری صورت میگرفت 
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در تاریـخ بـد بختـی هـای بشـر فصـل سـیاه دیگـری را عـالوه مـی نمود.
از آنچـه در فـوق گفتـه شـد بـر میایـد کـه افغانسـتان اگر چـه از نظـر موجودیت 
ک واوضـاع اقتصـادی و تجارتـی بـی اهمیـت  قـوای مـادی ونفـوس، سـاحه خـا
گذشـته محـض از نـگاه  شـمرده میشـد، ولـی بازهـم توانسـته بـود درتمـام قـرون 
موقعیـت مهـم طبیعـی، جغرافیایـی ونظامـی اش انظـار سیاسـتمداران وکشـور 
گشـایان شـرق وغـرب را بخـود جلـب نمـوده، صحنـه رقابـت هـای شـدید بیـن 
گـردد وبـا الخـره در طـول قـرن )19( یکـی از مهمتریـن وبزرگتریـن  المللـی واقـع 

فصـول تاریـخ عمومـی رقابـت انگلسـتان وروسـیه را تشـکیل دهـد. 
در نتیجۀ مطالعه موقعیت مهم جغرافیایی افغانسـتان در چهارراه آسـیای 
مرکـزی میتـوان گفـت کـه گرچـه از یـک طـرف این موقعیـت جغرافیایـی در ادوار 
گذشـته روابـط و تمـاس هـای بیـن المللـی را بـار آورد ه بـود کـه از بعضـی جهـات 
کـه  گردیـده بـود،  ولـی از جانـب دگـر بایـد متذکرگردیـد  گرانبهـا وسـودمند تلقـی 
کشـور ومـردم افغانسـتان از ایـن ناحیـه  اضـرار و خسـارات مـادی ومعنـوی ایکـه 
ک وجبـران ناپذیـر بوده اسـت. چـه امروز نیـز خرابه هایکه  دیـده انـد خیلـی دردنـا
گشـایان  کشـور  کـه   دریـن مملکـت قـدم بـه قـدم دیـده میشـود واضـح میسـازد 
کانالهـای  وفرهنگـی،  بـزرگ علمـی  کـز  مرا وآبـاد،  بـزرگ  ومهاجمیـن  شـهرهای 
عمـدۀ آبیـاری، کشـتزارهای وسـیع، وادی هـای حاصلخیز وباالخره باغسـتانها 
وجلگـه هـای سرسـبز وشـاداب آنـرا در زیـر سـم سـتوران خویـش لگـد مـال نمـوده 
ک سـیاه، دشـت ها  وافغانسـتان رابـه یـک سـرزمین مملـو ازخرابـه، تـوده های خا
وبیابـان هـای سـوزان تبدیـل نمـوده ویک قسـمت بزرگ مردمـان نیرومنـد وآزادی 
خـواه آنـرا از تیـغ کشـیدند. چنانچـه فریزرتتلر در کتابش )افغانسـتان( تنها راجع 
گذشـته افغانسـتان چنیـن مینویسـد: "قبـل از روز بـاز  بـه فجایـع مغـول ووضـع 
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پسـین عباسـی هـا،  وادیهـای واقـع منتهـا الیـه شـمال وجنـوب غربـی  سرسـبز، 
زیبـا وبـار خیـز بـوده وبطـور شایسـته آبیـاری میشـدند. درینجا شـهر هـای متعدد 
کـه بعضـی ازآنهـا فرهنـگ ومدنیـت عالـی را حایزبـود.   وپیشـرفتۀ وجـود داشـت 
تهاجمـات مغـل در قـرون 13و   14  نهرهـای آبیـاری را معدوم نموده وکشـتار فوق 
العـاده زیـادی بـه عمـل آورد ودرنتیجـه وادی هـای شـاداب بایـر وبـی جمعیـت 

گردیدنـد."1 
به عالوه افغانستان در نتیجه رقابت های سیاسی ومستعمراتی انگلستان 
ک خـود را درجنـوب وهـم  وروسـیه بعضـی از قسـمت هـای حیاتـی وزرخیزخـا
چنین در شـمال از دسـت داد. خاصتًا حینیکه در سـال 1854 انگلسـتان بزور 
ک افغانسـتان جـدا و ضمیمه امپراطـوری هند نمود،  وفشـار بلوچسـتان را از خـا
نقطـه اتصـال افغانسـتان بـا بحـرآزاد در جنـوب قطع گردیده وبیک کشـورمحاط 
مهـم  موقعیـت  مجبورشـد  افغانسـتان  همچنیـن  گردیـد.  تبدیـل  خشـکه  بـه 
تجارتی اش را با کشف راه های بحری وانکشاف وسایل بحری از دست دهد. 
کشـف راه های بحری هند توسـط واسـکودوگاما از اهمیت راه ابریشـم کاسـت. 
کوتـاه وبـی  دریانـوردان راه هـای جدیـد پیـدا نمودنـد و مسـافران و تجـارراه هـای 

خطربحـری را نسـبت بـه راه هـای  دور وپـر مشـقت بـری ترجیـح دادنـد.
 معـذا موقعیـت جغرافیایـی وسـتراتیژیکی افغانسـتان بـا تکامالت سیاسـی 
کسـب اهمیـت مـی نمایـد. بعـد از جنـگ دوم  وتخنیکـی قـرن بیسـت دوبـاره 
ک هنـد را تـرک گفـت ونیم قـاره هند بدوکشـور  جهانـی، حینیکـه انگلسـتان خـا
دو  از  یکـی  بحیـث  امریـکا  متحـده  ایـاالت  گردیـد،  تقسـیم  کسـتان  وپا هنـد 
دولـت مقتـدر ومعظـم جهـان خالهـای سیاسـی را در شـرق میانـه چـون جاهای 

1.  افغانستان، فریزر تتیلر ،ص 271
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کـه ازانحطـاط قـدرت سیاسـی بریتانیـا بوجـود آمـده بـود اشـغال وپرنمـود.  دیگـر 
ایاالت متحدۀ امریکا مانند انگلسـتان سـعی دارد از سـلطه وپیشرفت سیاسی 
واقتصـادی روسـیه در حـوزۀ مدیترانـه، خلیـج فـارس، شـرق میانه، نیـم قاره هند 
و سـایر نقاط جهان جلوگیری نماید. این تغیرات سیاسـی وجنگ سـرد در بین 
شـرق وغرب اهمیت جغرافیایی افغانسـتان معاصر را در سیاسـت بین المللی 
جهـان امـروز تائیـد میکنـد چنانچـه روزنامـه نیویـارک تایمـز در شـماره 9 دسـامبر 
1959 ایـن عقیـده را چنیـن تائیـد میـدارد : "امـروز عصـر طیـاره وراکـت اسـت اما 
آشنائی به حیله های جنگی واقتصادی افغانستان معاصر را در چارراه آسیای 
مرکزی، کشـور با اهمیتی سـاخته اسـت واین اسـت دلیل ا یکه چرا امروز رئیس 
کابـل نیـز د یـد ن مـی نمایـد. اگرچـه  جمهـور امریـکا بعـد از بـازد یـد ش ازهنـد از 
اسـکندر بـا عرابـۀ جنگـی وآیزنهـاور بـا جـت ایـن مسـافه را طـی میکنـد،  ولـی 
گفته شود چیزیکه ما    آ نرا سیاست قوا می نامیم در  گاه  مبالغه نخواهد بود هر 

هـردو مسـافرت غایـۀ اصلـی بـوده اسـت."1 

1.  نیو یارک تایمز ، 9  دسامبر 1959، ص 14
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فصل ششم
مبارزات ملی قبل از اسالم 

 شکل گیری وحدت ملی
ــردم افغانســتان  را در دوره  ــی م ــته جمع ــی ودس دریــن فصــل جنبــش هــای مل
کشــوررا  هــای قبــل از اســالم و در فصــول بعــدی مبــارزات ملــی وآزادی بخــش  
در برابــر تجــاوزات اجانــب دردورۀ اســالمی و افغانســتان معاصــر مــورد بحــث قــرار 
داده وبررســی خواهیــم نمــود. دریــن بحــث خواهیــم دیــد کــه چطــور مردمــان ایــن 
کــه بزعــم بعضــی از نویســندگان، مؤرخــان ودشــمنان وحــدت ملــی از  ســرزمین 
ــد،   ــده ان گردی ــره تشــکیل  ــی وغی ــژادی، زبان ــر متجانــس از نظــر ن یــک نفــوس غی
در برابــر بزرگتریــن قــدرت هــای اســتعماری دســت وپنجــه نــرم نمــوده ومحــض 
ــوری  ــش ط ــتقالل وآزادی خوی ــتند از اس ــی توانس ــد مل ــه نیرومن ــتن روحی ــا داش ب
ــان  ــورهای جه کش ــر  کمت ــی  ــارزات مل ــخ مب ــرا در تاری ــال آن ــه مث ک ــد  ــاع نماین دف

معاصرمیتــوان  دیــد.

 مبارزات ملی در برابر هخامنشی ها
کــه بعــد از 2800 یــا 2500  فــارس هــا یــا پــا رســی هــا از جملــۀ آریایــی هــای هســتند 
قبــل ازمیــالد  از بخــدی  یعنــی بلــخ )شــهر دارای بیرقهــای بلنــد ( و از راه مــرو در 



گردیدنــد. فارســی هــا بــرای چنــدی  ســرزمین فــارس قدیــم یــا ایــران امــروز متوطــن 
محکــوم میــد یهــا بودنــد. مادهــا یامیدیهــا نیــز یکــی دیگــر از قبایــل آریایــی اســت 
کــه در آذربایجــان مســکن اختیــار نمــوده بودنــد.  میدیهــا تقریبــا بــرای پنجصــد 
ســال بــاج گــزار شــاهان آشــوری بــوده تــا اینکــه بــه کمــک بابلــی هــا وفارســی هــا در 
ســال 606 ق - م  نینــوا را  بدســت آوردنــد1. امــا باالخــره فارســی هــا علیــه میدیهــا 
کبیــر پادشــاه فــارس در 559 ق- م همــدان را  قیــام نمــوده وکــوروش ویــا ســیروس 
تصــرف نمــود وباالنتیجــه بعــد از جنــگ هــای شــدید ســلطنت مادهــا را ســقوط 
گردیــد. از ایــن تاریــخ بــه بعــد ســلطنت پارســی  داد وبابــل درســال 539 اشــغال 
هــا وســعت اختیــار نمــوده مصــر، فلســطین، شــام، اناطولیــه، عــراق عــرب وغیــره 
گردیــد.  طوریکــه مؤرخیــن مینویســند  نواحــی همجــوار جــز ء امپراطــوری فــارس 
کــه نســبت بــه تمــام دولــت  ســلطنت فــارس نخســتین ســلطنت آریایــی اســت 
هــای ســابقه بســط بیشــتریافت. مؤرخیــن فارســی هــارا از جهت تأســیس همچو 

یــک دولــت مقتــدر وبــزرگ هخامنشــی نیــز میگوینــد.
 مرام از نوشتن این مقدمه مختصر این است که دولت هخامنشی نیز اصاًل 
آریایی واز نظر نژاد، زبان، دین، رسوم وعنعنات واشتراک در تاریخ گذشته وحتی 
نزدیکی داشتند.   پیوند های  افغانستان  مردم  با  اوضاع جغرافیایی وطبیعی 
که بگونه افغانها وایرانیها از بسی جهات با  چنانچه امروز نیز دوملت دیگری را 
کمتر مشاهده مینمائیم.   با مطالعه اوراق  هم ارتباط ونزدیکی داشته باشند،  
تاریخ می ببنیم که با وجود این پیوند های مشترک همینکه دولت هخامنشی 
ایران تصمیم میگیرد آریانا را نیز جزٴ دولت هخامنشی سازد، با چنان مقاومت 
که در نتیجۀ آن نه تنها  و مبارزات ملی وخونین در این سرزمین مواجه میشود 

1.  افغانستان قدیم ،یعقوب حسن ،ص  50 – 51
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کوروش کبیر وداریوش سوم توسط باشندگان این سرزمین بقتل میرسند،  بلکه 
منجر به سقوط دایمی امپراطوری هخامنشی نیز میگردد.  دراین مورد در ذیل به 

تفصیل می پردازیم: 
بعد از سـلطنت وشـت اسـپه معروفترین پادشـاه دودمان شـاهی اسـپۀ بلخ 
کـه درعصـر او مصلـح ومقنـن بـزرگ باختـر زراسـتر سـپنتمان بلخـی ظهـور نمود، 
جنگهای داخلی آ ریایی آغاز گردید.  در نتیجه این جنگها مرکزیت سلطنت 
گرفـت.  از بلـخ بـر افتـاد، وحـدت ملـی از بیـن رفـت وجایـش را ملـوک الطوایفـی 
بـا عظمـت  تشـکیل سـلطنت  بـه  وقـت  ایـن  در  کـه  فـارس  هـای  هخامنشـی 
گردیـده بودنـد،  از ایـن ضعـف و پراگندگـی در آریانـا اسـتفاده  ومقتـدری موفـق 
کـه  )کـوروش(  کبیـر  سـیروس  دادنـد.  قـرار  تهاجـم  مـورد  را  افغانسـتان  و  نمـوده 
بسـرعت توانسـته بـود قـوای مادهـا را در هـم شکسـته و اطـراف و جوانـب فـارس 
را یکـی بعـد دیگـری ضمیمـه امپراطوری اش بسـازد،  در افغانسـتان به مقاومت 
هـای شـدید ملـی مواجـه گردیـد. جنگهـای سـیروس در افغانسـتان تقریبـا پنـج 
سـال )549-545( طـول کشـید1. آقـای غبارمـدت ایـن جنـگ هـارا از پنـج الـی 
شـش سـال مینویسـد2 ومؤلـف کتـاب آریانـا ایـن مدت را هشـت سـال  ودرجای 

کتابـش ) صفحـه 85( شـش سـال نوشـته اسـت.3 دیگـری از 
اگرچـه سـیروس توانسـت موقتـًا غلبـه نمایـد امـا مجبـور شـد اداره سیاسـی 
گرفتـن مالیـات  گذاشـته وتنهـا بـا  والیـات افغانسـتان را بدسـت امـرای محلـی 
ناچیـز اکتفـا ورزد. معهـذا باشـندگان وطـن پرسـت آریانا از مبـارزات ملی جهت 

یانا دایره المعارف، ص 24 1.  افغا نستان ازنشرات آر
2.  افغانستان بیک نظر، غبار ،ص 23

یانا افغا نستان ،نجیب اهلل توروایانا، ،قسمت اول،  ص 67 3.  آر
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تأمیـن کامـل اسـتقالل مملکـت دسـت نگرفته و با الخـره دریکـی از طغیانهای 
ملـی سـیروس را بـه قتـل رسـانیدند.  آریانـا دایـر ة المعـارف محـل قتـل اورا در 
شـمال افغانسـتان از دسـت "مسـا جت ها"  ویا درشـرق به وسـیله "درابیک ها" 
مینویسـد و مؤلـف کتـاب آ ریانـا مینـگارد کـه کـوروش از دسـت درابیـک هـا کـه 
بعد ها  رپسـن )Rapsan E.J(1 آنها را از طوایف شـرقی آریانا میخواند کشـته شـد 
وهـرودوت عقیـده دارد کـه از دسـت مسـاجت هـا یـا طوایف شـمالی آریانـا عازم 
دیارعدم گردیده است.   آقای غبار مینویسد که "سیروس در جنگهای کاپیسا 
)کوهدامن ( وقسـمت های ریگسـتانی جنوب غربی سیسـتان تلفات زیاد داد 
که از طوایف شرقی افغانستان بود به زخم  وخودش هم در جنگ با درابیک ها 
گـر چـه سـیروس  کـه "ا کهـزاد در مـورد مینویسـد  گردیـد."2  ښـاغلی  ک  تیـری هـال
حاشـیه غربـی وبعضـی حصـص شـمالی وحتـی قسـمت هـای جنـوب شـرق 
آریانا را هم فتح نمود ولی این فتح به قیمت جان او تمام شد. یعنی ) درابیک 
ها ( که رپسـن  ایشـان را از طوایف شـرقی آریا نا نامیده اسـت اورا به ضرب تیری 

ک سـاختند ویـا در صفحـات شـمالی در منطقـۀ مرغاب کشـته شـد."3 هـال
 به هر صورت اینکه کوروش در کدام قسـمت از افغانسـتان کشـته شـد مهم 
نیسـت،  امـا کشـته شـدن ایـن پادشـاه بـزرگ وفاتح هخامنشـی ها درافغانسـتان 
وهـم چنیـن جنـگ هـای طوالنـی او در ایـن سـرزمین واضـح مـی سـازد کـه مـردم 
آریانا یا افغانستان باستان در برابر تجاوزات هخامنشی ها تاچه اندازه مقاومت 
وجانبـازی نمـوده انـد.  هـم چنیـن جنـگ هـا ونبردهـا ی طوالنـی سـیروس در 

1.  The Cambridge History of India by E.J. Rapsan, 1922
2.  افغا نستان  بیک نظر ،غبار  ،ص 24

3.  تاریخ افغانستان جلد اول کهزاد، ص 363
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افغانسـتان ثابـت میکنـد کـه با وجودیکـه در افغانسـتان اداره وپادشـاه مقتدری 
بغیر از امرای محلی وملی وجود نداشت، مردمان این سرزمین دربرابر تجاوزات 
خارجی وحدت ملی را تامین نموده ومتحدًا با یک روحیه نیرومند ملی وعشق 
بـه وطـن وآ زادی در مقابـل امپراطـوری هخامنشـی قیـام ورزیدنـد و درنتیجـه 
توانسـتند شـاهد مقصود را درآغوش کشـند. ورنه سـیروس کبیر با قدرت نظامی 
برجسـته اش در مقابـل قبایـل متفـرق وپراگنـده، افغانسـتان را با وجـود این همه 

مشـکالت بـه آسـانی ترک نمـی گفت. 
مطالعـه تاریـخ مبـارزات ملـی افغانسـتان ثابت میسـازد که در صـورت عدم 
وجـود یـک اداره ویـا حکومـت مرکزی متقدر بازهم مهاجمین خارجی نتوانسـته 
انـد از تشـتت وپراگندگـی نیروهـای ملـی افغانسـتان اسـتفاده سـؤ نماینـد. چـه 
همینکـه یـک قـوه مهاجـم خارجـی، ماننـد سـیروس وامثالهـم، خواسـته انـد از 
هـرج ومـرج وفقـدان یـک قـوۀ مرکـزی بـه نفـع خـود اسـتفاده نماینـد،  تمـام سـران 
گذاشـته ودر برابـر  کنـار  ملـی ومـردم افغانسـتان اختالفـات ذات البینـی خـود را 
مهاجـم خارجـی یـک جبهـه واحـد ملـی را تشـکیل داده انـد. از ایـن نـوع امثـال 
کـه در  در تاریـخ مبـارزات وجنبـش هـای ملـی افغانسـتان خیلـی زیـاد اسـت 
موقعش از آن تذکر خواهیم داد. به هر صورت طوریکه ښـاغلی کهزاد می نویسـد 
"تهاجمـات سـیروس جـز آمـد ورفتـی درین کشـور کوهسـتانی نبود کـه پس رفتن 

آن هـم صـورت نگرفـت."1 
بعـد از سـیروس،  داریـوش واخالفـش نیـز نتوانسـتند نفـوذ وسـلطه دائمـی 
هخامنشـی را در ایـن مملکـت قایـم سـازند چـه مقاومـت ملـی جنـگ آوران این 
سـرزمین در حفـظ آزادی ملـی خیلـی سـنگین وشـدید بـود. اینـک در پایـان ایـن 

1.  تاریخ افغا نستان، جلد او ل کهزاد ،ص 363
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محبـث سـطری چنـد از نوشـته هـای کتاب آریانـا را راجع بـه انقالبات ونهضت 
کـه  درفکـر ونظـر بـا ایـن نوشـته هـم آهنگـی دارد نقـل میکنـم :   یـا نـا  هـای ملـی آر
"شورشـهای دورۀ دارای اول یا اردشـیراول، خشایارشـاه ثا نی، ودارای ثا نی وسایر 
هخامنشـیان نشـان میدهـد کـه هیـچ وقت آتشـکدۀ ملـی خواهـی وآزادی درین 
کشـور خاموش نگردیده وفارسـی ها در این کشـور نیاسـوده اند وحتی هر یکی از 
گیرند.  که سلسـله فتوحات خویش را از سـر  پادشـاهان متذکره مجبور بوده اند 
سـیروس فارسـی نـه تنهـا در یـک جنـگ بـا قـوای مرکـزی بلکـه در هـر گوشـه وکنار 
کـه جنـگ  کـرد  مملکـت مـا مدافعیـن نیرومنـد ودشـمنان توانایـی را مشـاهده 
هـای بابـل ولیـدی فراموش او گردید. محاربۀ کاپیسـا ومدافعۀ هـزاره جات امروز 
هرکدام در محل خود صحنه های بزرگ فداکاری وجان نثاری را ارائه میدهد.   
گویـا همـه ایـن وقایـع که تمامًا مسـتند ودر صحت آنها تردیدی نمیتوان داشـت 
کـه افغانسـتان در تحـت نفـوذ واقتـدار مـادی ومعنـوی فارسـی  ثابـت مینماینـد 
هـا قـرار نگرفتـه بـود؛  زیـرا از نقطـه نظـر مـادی جنبـش های ملـی ونیـروی فرزندان 
ایـن مملکـت وازنقطـه نظـر معنـوی کانـون فـروزان دانـش وفرهنگ بخـدی اجازه 
نمیداد که تسـلط ومدنیت آشـوری با لوسـیله فارسـی ها در کشـور ما قایم گردد.  
بـر عکـس فارسـی هـا در بخـدی بـه سرچشـمه مدنیـت آریایـی وکیـش زردشـتی 
کمیـت فـارس در ایـن  برخـورد ه از ان اسـتفاده هـا ی بـی شـمار نمودنـد.   حا
کـه در زمـان جنـگ در  مملکـت عبـارت از یـک نـوع غلبـۀ موقـت عسـکری بـود 
ممالک اشغال شده برای دول غالب دست میدهد وبجز چور وچپاول شهرها 
وروستاها وقلع وقمع جوانان و آزادیخواهان محلی ثمرۀ نمی بخشد ونتیجه ای 
نمی دهد. یعنی هنگامیکه نیروی مرکزی ضعیف میشـد، اقتدار کامل دوباره 
بدست امرای محلی می افتاد وآنها علم آزادی را می افراشتند وباز در اثر قشون 

164   |     نا سیونالیزم افغان در پهنای تاریخ



کشـی جدیـدی سـر تاسـر کشـور بـه میـدان قتال وخـون ریـزی مبدل میگردیـد." 1

مبارزات ملی در برابر اسکندر یونانی
درنیمه بهار 334 ق - م مفکورۀ کینه وانتقام کشــی از امپراطوری هخامنشــی، 
ــپر  ــزه وس ــیر، نی ــا شمش ــه ب ک ــاده  ــوار وپی ــزار س ــتاد ه ــا هش ــی را  ب ــکندر مقدون اس
گردانیــد.2   اســکند ر بــه ســرعت توانســت  کهــای آ ســیایی  مجهــز بودنــد وارد خا
گرانیــک،  کــه انتظــام وروحیــه جنگــی نداشــتند در ســه جنــگ  کرفارس را  عســا
اســوس وگوگامــل شکســت ســخت داده وپرســی پالیــس )Persipalis( پایتخــت 
هخامنشــی را فتــح نمایــد.3  اســکندر بعــد از فتــح بســیاری از باشــندگان شــهررا 
قتــل عــام نمــود. زن وطفــل را بــه غالمــی فروخــت وحتــی در شــهر پرســی پالیــس 
پایتخــت هخامنشــی هــا در یــک محفــل عیــش وطــرب بخواهــش )تائیــس( 
روایــت دگــر  وبــه  زد  آتــش  را  یونانــی خــود قصرمعــروف خشایارشــاه  معشــوقه 

پایتخــت هخامنشــی هــا را طعمــه حریــق ســاخت. 4 
 داریـوش سـوم امپراطـور هخامنشـی بعـد از ایـن شکسـت بـه امیـد اینکـه 
اسـکندر  قـوای  برابـر  ودر  نمایـد  اسـتفاده  افغانسـتان  ونیرومنـد  دلیـر  از مردمـان 
مقاومـت ورزد بـه طـرف افغانسـتان عقـب نشـینی کـرد. امـا افغانها چـون در برابر 
بـود  ومشـکل  داشـتند  نفـرت شـدیدی دردل  هـا  مکـرر هخامنشـی  تجـاوزات 
خاطرات تلخ آنها را ازیاد برند از این وضع به نفع کشـور خویش اسـتفاده نموده 
بسـوس )Bessus( امیـر باختـر، سـاتی بارزانـس )Sati Barzanes( حکمران هرات 

یا نا یا افغا نستان، نجیب اهلل توروایانا، قست اول، ص 94-93 1.  آر
یانا دایره المعارف ،ص 24 2.  افغا نستان ازنشرات انجمن آر

3.  افغا نستان قدیم، تالیف  یعقوب حسن، ص 61
4.  افغا نستان بیک نظر، غبار ،ص 26
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و بارسـا انتیـس  )Barsaentes( والـی سیسـتان متحـدًا امپراطورهخامنشـی را بـه 
قتـل رسـانیدند. قتـل داریـوش درمـاه جـوالی 330 ق- م صورت گرفـت1.  بعداز 
قتـل داریـوش سـوم امـرای ملـی افغـان  کـه در فـوق ازآن نـام بردیـم از نفـاق وملوک 
الطوایفی به نفع کشـور خویش دسـت شسـته و در برابر حملۀ احتمالی اسکندر 
نمودنـد  واعـالن  انتخـاب  آریانـا  واحـد  پادشـاه  بحیـث  را  امیرباختـر  )بسـوس( 

واسـاس یـک اتحـاد محکـم ملـی را ریختنـد. 
متجـاوز  یـک  مقابـل  در  افغـان  ملـت  درایـت  از  دیگـری  مثـال  اینسـت 
کـه بـه میـل و ارادۀ خویـش اختالفـات وجـاه طلبـی هـای شـخصی را  خارجـی 
کنـار گذاشـتند وبسـوس را بحیـث پادشـاه واحـد آ ریانـا اعـالن نمودنـد وجهـت 
دفـاع مملکـت ومقابلـه با اسـکندر باهم بـدون هیچ گونه امتیـاز وتفاوتی متحد 
گردیدنـد وحتـی بقـول یکـی از نویسـندگان افغـان بـه عـالوه مـردم این دیـار دراین 
مبـارزه "طبیعـت مغلـوب ناشـدنی وجبـال شـامخه ایـن مملکـت نیز بـا فرزندان 
گرفتـه شـد  گردیـد."2  نتیجـه مطلـوب ایکـه از ایـن اتحـاد ملـی  خـود همدسـت 

افتخـار بـزرگ دیگـری رادر تاریـخ مبـارزات ملـی افغانهـا ثبـت نمـود. 
کـه خاصـۀ  اعـالن پادشـاهی بسـوس حـس خـود خواهـی وغـرور اسـکندر را 
ذاتـش بـود تحریـک نمـوده وجانـب افغانسـتان لشکرکشـی نمـود. سـاتی برزانس 
حکمران هرات بعد از مقاومت شجیعانه مصلحتًا تسلیم گردید. اما همینکه 
مشـاور   )Anaxipos( پـوس  کـزی  انا گرفـت،  مسـافه  قـدری  ازهـرات  اسـکندر 
نظامـی اورا بـه قتـل رسـانید تـا بـا ایـن وسـیله توانسـته باشـد رابطـه اسـکندر را بـا 
قشون یونانی او در فارس قطع نموده وبعدًا خود اسکندر را مانند مشاور نظامی 

1.  تاریخ افغا نستان، کهزاد جلد او ل ،ص 368
یا نا یا افغا نستان ، نجیب اهلل توروایانا، قسمت اول ،ص  99 2.  آر
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اش بـد یـار عـدم رهسـپا ر سـازد. امـا اسـکندر بـه سـرعت عـودت نمـود ه وجنگ 
گرفت با الخره اسکندر مجبور شد  سختی در بین مدافعین ملی واسکندر در 
جنگلـی را کـه در آن مجاهدیـن ملـی سـنگر گرفتـه بودند واز کشـور خویش دفاع 
گردید آنها را متفرق وپراگنده  مینمودند آتش زند. اسـکندر به این ترتیب موفق 
سـرکردگی  بـه  برزانـس  قندهـار شـد، سـاتی  وارد  اسـکندر  امـا همینکـه  سـازد. 
یـک جنبـش ملـی دیگـر طغیـان نمـود. ښـاغلی کهـزاد راجـع بـه این شـخصیت 
بـزرگ ملـی چنیـن مـی نویسـد : "سـاتی برزانـس سـردار نامـی ایـن مملکـت آنـی از 
کوشـش وسـعی برای نجات وطن خود فارغ نمی نشسـت. با وجودیکه از دست 
یونانیـان شکسـت یافتـه بـود،  امـا روح بلند او ذلیل نمیشـد وگردن بلندش نمی 
بـه مبـارزۀ خـود امیـد داشـت وبـا وجـود قلـت قوایـش  برزانـس  خمیـد.  سـاتی 
بـه مقابـل بیگانـگان میگفـت آخـر غالـب خواهـم آمـد. ایـن جملـۀ او از سـایر 
اقداماتش شـدید تر بود، مخصوصا بسـوس پادشـاه باختر نیز با او ا مداد کرد ودو 
هـزار عسـکر دالور فرسـتاد. اسـکندر خیلـی هـا مضطـرب شـد وبیشـتر از پیشـتر 
از ایـن مـرد وطـن خـواه بـه دهشـت افتـاد."1 ایـن بـار اسـکندر جنرالهـای معـروف 
وبـا تجربـه خویش را جهت خاموش سـاختن نایـرۀ آزادی وحریت مبارزین ملی 
افغان فرستاد. ساتی برزانس نزدیک بود قوای مهاجم یونانی را بکلی محو سازد 
گردیـد وبـا ایـن ترتیـب یـک بـزرگ مـرد شـجاع  کـه خـودش از سـه طـرف احاطـه 
ونیرومنـد کشـته شـد ونامـش بـرای همیشـه بحیـث یکـی از مدافعین بـزرگ ملی 

افغـان در تاریـخ مبـارزات ملـی ایـن کشـور حـک شـد. 
اسـکندر در سـال 329 ق - م وارد قندهـار شـد. بعـدًا جانـب پـروان حرکـت 
نمود ودر بهار سال 328 ق - م از راه کوهدامن، چاریکار، درۀ کوشان وبامیان،  

1.  تاریخ افغا نستان ، کهزاد،  جلد اول، ص 378
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هندوکـش را عبـور نمـوده وتقریبـًا بـا شـصت هـزار یونانـی بلـخ را مـورد تهاجـم قرار 
کم  داد. در باختـر بـا مقاومـت هـای شـدید بسـوس وسـپنتامن ) Spintaman( حا
کر اسـکندر می گذشـت  بلـخ مواجـه گردیـد. بسـوس معبـر هـای را که از آن عسـا
خـرا ب نمـود،  آذوقـه را ازبیـن بـرد وخـود کشـتی هـارا بسـوخت. 1 در نتیجـه ایـن 
گرسـنگی بـا علـف صحـرا وماهـی رودخانـه تغذیـه  اقدامـات قشـون یونانـی از 
کردند.2 بسـوس  نمود و چون آنهم تما م شـد به خوردن حیوانات بار بردار شـروع 
کامـل در مقابـل اسـکندر  بـرای دوسـال  باختـری خـود  بـا هشـت هـزار عسـکر 
مقاومـت نمـود. امـا بـا الخره سـپنتامن در محاذ جنگ کشـته شـد وبسـوس بعد 
از اینکـه اسـیر گردیـد،  بحکـم اسـکندر بـه جـرم وطـن پرسـتی وآزادیخواهـی بـدار 
آویختـه شـد.3   بـا ایـن ترتیـب ایـن دو سـردار نامـی نیـز در راه دفـاع از کشـور، پـس 
از رشـادتهای زیاد بحیث دو قهرمانیکه در تاریخ مبارزات ملی این کشـور مقام 

بـزرگ وبرجسـته ای را اشـغال نمـوده انـد کشـته شـدند. 
امـا فقـدان ایـن سـرداران  مبـارزات ملـی را خامـوش سـاخته نتوانسـت چـه 
ازبیـن رفتـن آنـان معنـی کشـته شـدن تمـا م  باشـند گان باختـر را در بـر نداشـت. 
چنانکه هنوز اسـکندر محافل شـاد مانی کشـته شـدن بسـوس و سـپنتامن را به 
آ خـر نرسـانده بـود کـه بـا خصـم سـر سـخت وقویتـری که عبـارت از سـپی تاینس 
  )Polytimetus(بـود مقابـل شـد.  در جنـگ ایکـه در وادی رودخانه پولی تمیتـس
یعنـی زر افشـان رخـداد، دو هـزار پیـاده وسـه صـد سـوار یونانـی ازطـرف سـپی 
که در نتیجۀ آن اسکندر با وحشت بیرحمانۀ وادی زرافشان  تاینس کشته شد 

1.  افغا نستان بیک نظر، غبار، ص 28
2.  تاریخ افغا نستان، کهزاد، جلد اول، ص 389

3.  افغا نستان قدیم، یعقو ب حسن، ص 63
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را غـارت وویـران نمـود و تمـام  دهـات وقصبـات آنـرا آتـش زد وپیـر وبرنـا را از تیـغ 
کرش، طوریکه ماری لویز کلیفورد مینویسد: "با  کشید. بعد ازآن اسکندر و عسا
تهاجمات مردان جنگی بدوی که بر یابوهای تند رو سـوار بودند مواجه شـدند. 
هـر وقتیکـه سـعی مـی نمـود بـر آنهـا غلبـه حاصل کنـد،  مـردان جنگی مذکـور در 
جلگه های پهن وبیابانی نا پدید میشـدند. بعد از آنکه اسـکندر یقین حاصل 
کـه قـادر نیسـت سـلطه واقتـدارش را بـاالی ایـن دشـمنان متحـرک بـر قـرار  کـرد 
سـازد در سـال 327 ق - م از هندوکـش دوبـاره عبـور نمـوده ومتوجه هندوسـتان 

گردید."1 
کنار  اسکندر در اوایل سال 327 ق - م به جنوب هندوکش فرود آمده ودر 
دریای پنجشیر از راه نجراب وتگاب، لغمان وکنر، اسمارو باجور وسوات جانب 
سرزمین هموار هند روانه شد تا بدین وسیله توانسته باشد از مجادله مزید در 
کوهپایه های قلب آسیا جلوگیری نموده وجان به سالمت برد.  با آنهم اسکندر 
کنرزخم شدیدی برداشت واز شدت قهر وغضب مانند چنگیز خان  در درۀ 
کتاب افغانستان  کشید. مؤلف  وتیمورلنگ انسان وحیوان را بیرحمانه از تیغ 
کنر  گرفته بدرۀ  که  اسکندر دوم حصه عسکر را  قدیم در این مورد می نویسد 
داخل شد2 ودر محاربه با افغانان مجروح گردید ودر انتقام آن اسکندر کل بندی 
کهزاد همین موضوع را چنین  کرد.3 ښاغلی  های جنگی را قتل وشهر آنرا ویران 
یاداشت نموده است که اسکندر از این طرز مدافعه افغانان  دردرۀ کنر به عقب 

1.  تاریخ افغا نستان، کهزاد، جلد دوم، ص 398
2.  سرزمین ومردم افغا نستان، ماری لویز کلفورد، ص 90

کرد.  بدسته اول امر نمود تا ازدره خیبر گذشته بدریای  کر خود را بدودسته تقسیم  3.  دراین تهاجم اسکندر عسا
اندوس  رسیده انتظار او را بکشند و دسته دوم عسکر را درتحت اداره خود نگهدا شت )بحواله تاریخ افغانستان 

قدیم، تالیف یعقو ب حسن، ص 63.(
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که درین منطقه بدست آورده اند از تیغ  درآمد وامر داد تمام اسیران مدافعین را 
که اسکندر از دست  که بواسطه زخمی  بکشند.  وی در جای دیگر مینویسد 
کشتند واز هیچ  کسی ایکه بدست شان آمد  دلیران این شهر برداشته بود هر 
گونه بیرحمی دریغ نکردند. اسکندر برای فرونشاندن غیظی که از مقاومت مردم 

آن شهر داشت امرداد که آنرا ازبیخ وبن بر کنند.1
اسـکندر باالخـره رود انـدوس را کـه سـرحد طبیعی بین افغانسـتان ونیم قاره 
هنـد را تشـکیل میدهـد در نزدیـک اتـک عبـور نمـوده امـا در دهنـه انـدوس نیـز به 
مقاومـت شـدید افغانهـا مواجـه گردیـد وهشـتاد هزار انسـان بـی گنـاه پیروجوان، 
زن وطفـل را ازتیـغ کشـید2. اسـکندر از خـوف اینکـه در راه مراجعـت بـه یونـان از 
مسـیر افغانسـتان بار دگر به مقاومت شـدید افغانها مقابل نگردد تصمیم گرفت 
خـط السـیر بازگشـت خـودرا بـه یونـان تغیـر دهـد. مؤرخیـن میگوینـد :"چـون در 
باختروسیسـتان بازشـورش بر پا گردید ه بود بنا برآن  اسـکندراز آن راه بر نگشـت.  
کـه شـاید بـاز روزی  مـرگ اسـکندر در 323  ق -م بـه تمـام خـواب وخیـال او 
جهـت تصـا حـب ثـروت های سرشـار وعظیم شـرق بازگـردد نقطه فرجام بـود." 3

پیتـر شـهزادۀ یونـان ودنمـارک دریکـی از مقالـه هـای خویـش تحـت عنـوان 
"تحـوالت جنـگ اخیـر در افغانسـتا ن"  کـه در یکـی از شـماره هـای سـال 1947 
مجله "انجمن شـاهی آسـیای مرکزی" نشـر گردیده مینویسـد: "افغانسـتان هیچ 
کبیـر آنهـم بـرای یـک  کشـور غربـی بجـز توسـط قـوای اسـکندر  گاه توسـط هیـچ 
مـدت کوتاهـی فتـح نگردیـد ه اسـت."4 امـا یـک نویسـنده دیگـر غربـی راجـع بـه 

1.  تاریخ افغا نستان، جلد او ل، ص 410
2.  افغا نستان قدیم، یعقوب حسن، ص 65، همچنین افغا نستان بیک نظر ،غبار ،ص 30

یا نا یا افغا نستان ، نجیب اهلل توروایانا، قسمت او ل ،ص 104-103. 3.  آر
4.  Prince Peter of Greeco )and Denmark( Past war Development in Afghanistan Journal of the Royal 

170   |     نا سیونالیزم افغان در پهنای تاریخ



نتیجـۀ فتوحـات اسـکندر در افغانسـتان روایـت میکنـد کـه "یکـی از جنرالهـای 
کابـل شـما هرگـز  کـه بـا اشـغال  ک مقدونـی بـاری بـه اسـکندر توصیـه نمـود  بیبـا
نخواهید توانسـت افغانسـتان را متصرف گردید. جنرال مذکورراسـت گفته بود 
کابل را فتح نمود ویقین  چه فقط در ظرف سـه سـال بعد از آنکه اسـکندر شـهر 
حاصـل کـرد کـه مـردم افغـان را بطـور محکمـی بـه امپراطـوری اش بسـته اسـت، 
کشـور یـاد آوری نمایـد باقـی نمانـده  هیـچ چیزیکـه از یـک تهاجـم بـزرگ در آن 
بـود بجـز از سـکه هـای درشـت بـی قیمـت وخـا طـرۀ دختـر زیبائـی )رکسـانه( کـه 

امپراطـور بـه حیـث همسـرش انتخـاب نمـوده بـود."1
کـه جنـگ هـا ومبـارزات ملـی چهـار سـاله   در ایـن مختصـر مشـکل اسـت 
مردمـان ایـن سـرزمین را در برابـر اسـکندر یونانـی شـرح دهیـم چـه تشـریح تمـام 
کتـاب مسـتقلی را مـی نمایـد. بنـا بـرا ن بصـورت فشـرده  وقایـع ایجـاب تألیـف 
میتوان اسـتنتاج کرد که اسـکندر کبیر در حالیکه به سـرعت توانست در ظرف 
دوسـال امپراطوری با عظمت ودوصد سـاله هخامنشـی را محکوم به فنا سـازد،  
کوهسـتانات افغانسـتان در حالیکه اداره  جنگ های او با قبایل نیرومند ودلیر 

ویـا حکومـت مرکـزی قـوی هـم وجـود نداشـت،  چهـار سـال را در بـر گرفـت. 
درست است که قتل داریوش سوم وحمله احتمالی اسکندر به افغانستان 
وحـدت ملـی را میـان امـرای ملـی افغانسـتان بـارآورد وبسـوس بحیـث پادشـاه 
واحـد آریانـا انتخـاب گردیـد؛  اما بسـوس چطور میتوانسـت درحالیکه جنگ به 
سـرحدات کشـور ش رسـیده بـود یـک قـوه نیرومنـد نظامـی را تهیـه دارد؟  بـا آنهـم 
همینکـه اسـکندر آریانـا را مـورد تهاجـم قـرارداد، تمـام مردم افغانسـتان به شـکل 

Central Asian Society )Vol.XXXIV, 1947( P. 275
1.  سلطنت هرنو تالیف بن  جمیز، چاپ نیویارک 1934، ص 131

فصل ششم: مبارزات ملی قبل از اسالم   |     171



عنعنـوی وبـدون اسـتثنا از وادیهـای هریـرود الـی انـدوس واز وادیهـای جیحـون 
کشـی هـای  تاریـخ لشـکر  کـه در  ورزیدنـد  قیـام  او طـوری  الـی هلمنـد دربرابـر 
اسـکندر وحتی بسـیاری از کشـور کشـایان بزرگ جهان نظیر ندارد. اسـکندر در 
هر قدمیکه دراین مملکت گذاشـت مشـکالت اوبیشـتر میگردید وبا قیامهای 
ملـی خونیـن تـر ومخوف تر مواجه میشـد وهمینکه با هزار زحمـت ودادن قربانی 
هـای فـراوان قـادر میگردیـد مؤقتـًا  قبیلـۀ را منکـوب سـازد، قبایـل منهـزم شـده 
باالخـره اسـکندر  را دوبـاره می افراشـتند.   قبلـی علـم طغیـان ومبـارزات ملـی 
مجبور شـد دراثرمقاومت های شـدید ملی اسـکندریه های از قبیل اسـکندریه 
 Alexandria( یـا  فینتاز پـرو  اسـکندریه  هـرات،  در   )Alexandria Arya( یـا  آر
کـه بعـد هـا بنـام پشـاوران )Pashewaran( معـروف  Prophentasia(  در سیسـتان 
شـد، اسـکندریه اراکوزیـا)Alexandria in Arochosia( در قندهـار، اسـکندریه 
ارنـوس  کاپیسـا، اسـکندریه  قفقـاز )Alexandria- under- the Caucasus( در 
)Alexandria Aornos( در نزدیـک بلـخ وغیـره را تعمیـر نمایـد. ایـن اسـکندریه 
گردیـد در حقیقیـت همـه قشـله هـای عسـکری  کـه بـه تعـداد زیـادی اعمـار  هـا 
بودند تا اسـکندر بتواند از آنها در مواقع الزم در دفع حمالت پی در پی مردمان 
اسـتفاده  شـان  آزادیخواهـی  نایـرۀ  سـاختن  وخامـوش  سـرزمین  ایـن  آزادمنـش 

نماید. 
اسـکندر در طول لشـکر کشـی های خود در افغانسـتان تعداد بی شماری از 
مردمـان ایـن سـرزمین اعـم از مـرد وزن، پیـر وجوان وطفل را از ته تیغ کشـید. عدۀ 
زیـادی از رؤسـای ملـی را بجـرم آزادیخواهـی بـدار آویخـت. هـزاران حیـوان  اهلـی 
را کـه هیـچ قصـوری متوجه آنها نبود سـربرید. دهات وشـهرهای زیبـای افغان را 
ک سـیاه یکسـان سـاخت ودرعوض قشـله های  بی رحمانه ویران نموده وبا خا
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عسـکری خـود را بنـام اسـکندریه هـا آبـاد نمـود. جنگالت وباغسـتان هـا را آتش 
کـرد.  امـا  زد و مـزارع را بدشـت وبیابـان تبدیـل نمـود وبـا الخـره هـر چـه خواسـت 
خود اسـکندر نیز چندین بار زخم برداشـت؛  گاهی سـپری بازوی اورا شـگافت 
وزمانـی بـه ضربـت سـنگی از هـوش رفـت ووقتـی ازغیـظ زیـاد مشـاعیر عقلـی 
گردیـد. قسـمتی از  اش را از دسـت داد وهنگامـی بیـک حیـوان وحشـی تبدیـل 
گرسـنگی وتشـنگی جـان داد وقسـمتی دگـر از بیـم مـرگ بـه خـوردن  سـپاهش از 
علـف وگوشـت حیوانـات دریایـی قناعـت ورزیـد. ازفـرط قهر وغضـب بزرگترین 
کلیتـوس را بدسـت خـود بـه قتـل  جنـراالن خـود از قبیـل فیلوتـاس، پارمـن یـو و 
رسـانید. همینگونـه چندیـن بـار، جنراالن وسـران نظامی او کـه از مقاومت های 
ملـی وحمـالت مسلسـل افغانهـا بسـتوه آمـده بودنـد تصمیـم گرفتنـد اورا بـه قتل 
کر وجنرالهـای برجسـته خـود که دیگر  برسـانند.  هـرگاه اسـکندر بخواهـش عسـا
قـدرت پیشـرفت وجنـگ را نداشـتند بـه مراجعـت  بـه یونـان تـن در نمـی داد،  
شـاید به قتل میرسـید وهم اگر خط السـیرش را تغیر نمی داد و از همان راه ایکه 
آمـده بـود بـر میگشـت بازهم احتمااًل جان به سـالمت برده نمیتوانسـت. معهذا 
جنـگ هـای چهـار سـاله ومشـکالت فراوانی که اسـکندر بـا آن در هـر کنج وکنار 
ایـن مملکـت یعنـی افغانسـتا ن مـوا جـه شـد، جنـرال جـوان را آنقـدر ضعیـف 
یـا درسـن 32 سـالگی وفـات نمـود.  گفتـه  وناتـوان سـاخت کـه در اثـر مـرض مالر
میتوانیم که طول جنگ های اسکندر درآریانا سبب گردید که اقوام وکشورهای 
شـرقی دیگر از شـر وحشـت او درامان بمانند ورنه به همان سرعتیکه امپراطوری  
مقتدر هخامنشی را سقوط داد،  شاید بسیاری ازکشورهای دیگرشرقی را نیززیر 

وزبـر مینمود. 
کشـی اسـکندر  بازهـم برخـالف آنچـه بعضـی از نویسـندگان نتیجـه لشـکر 
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کشـی هـای وی در  کـه لشـکر  گفتـه میتوانیـم  انـد،   آریانـا هیـچ دانسـته  را در 
کـه در تاریـخ ایـن مملکـت بـه  افغانسـتان در جمـع وقایـع عمـده وبزرگـی اسـت 
وقـوع پیوسـته اسـت چـه فتوحـات اسـکندر در افغانسـتان اولیـن تمـاس مـردم 
افغـان بـا دنیـای غـرب ویـا بصـورت عمومـی تمـاس غـرب بـا شـرق واز شـرق بـا 
غرب اسـت.  درنتیجۀ فتوحات اسـکندر درآریانا مردم این سـرزمین با تهذیب 
گردیده و با اسـاطیر فلسـفه، هنر وصنایع نفیسـه یونان برای  وتمد ن یونان آشـنا 
نخسـتین بارمعرفـت حاصـل گردیـد. گرچـه کلچـر یونانی نتوانسـت جاه نشـین 
یـب  تهـذ  مشـخصات  اعظـم  قسـمت  وافغانهـا  گـردد  افغانهـا  کلتورباسـتانی 
ومدنیـت خـودرا حفـظ نمودند، ولـی بازهم در نتیجه امتزاج هردو کلچرمدنیت 
جدیـدی بنـام تمـدن یونـان - باختـری دردوجنـاح قلـۀ بـا عظمـت هندوکـش 
بوجـود آمـد. هـم چنین جنگهای چهارسـاله اسـکندر و مقاومت هـای خونین و 
مبـا رزات شـد یـد و پیگیـر بـا شـند گان این سـرزمین دربرابر او ثابت نمـود که قوه 
قهـاری چـون اسـکندر نیـز نتوانسـت روحیۀ نیرومنـد آزادیخواهی و وطن پرسـتی 

مردمـان ایـن مملکـت را مختنـق سـازد.

مبارزات ملی در برابر موریایی ها
شــش ســال بعــد از وفــات اســکند رکبیــر، چندراگوپتــا ی موریایــی نخســتین 
ــدوس وگنــگا تشــکیل  ــه هــای ان ــزرگ وتاریخــی هنــد را دربیــن رود خان دولــت ب
داد و ســلطنت "مــگاده -Magadah" را بــه ســقوط مواجــه ســاخت. متصرفــات 
یونانــی را درهــم پیچیــد وبازمانــدگان یونانــی را از پنجــاب بیــرون رانــد و باالخــره 
ــا تعییــن  ی ــرا )Pataliputra( یعنــی پتنــۀ امــروز را پایتخــت سلســله مور ــی پوت پتال
گردیــد وخواســت انتقــام اســکندر  نمــود. چندراگوپتــا بعــدًا متوجــه افغانســتان 
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کــه  را از ســلوکوس نیکاتورشــامی جانشــین اوبگیــرد. در نتیجــه بعــد از جنگــی 
کر چنــدرا گوپتــا وســلوکوس شــامی در کنــار  درحوالــی )305 ق - م (1 دربیــن عســا
رود خانــه ا نــد وس صــورت گرفــت چنــدرا گوپتــا فاتح برآمد وبعــد ازمعاهده ایکه 
عقــد گردیــد قســمت هــای جنوبــی هندوکــش یعنــی کابــل، زابــل وبلوچســتان تــا 
گردیــد.2 هــم چنیــن ســلوکوس دختــر خــودرا  گوپتــا واگــذار  رود ســند بــه چنــدرا 
بــه چندراگوپتــا داده ودر عــوض پنجصــد فیــل طــور تحفــه بــا او داده شــد.3  بــه 
عــالوه بــرای نگهداشــتن روابــط سیاســی ودوســتانه ســفرای دو دولــت بدربــار 

یکدیگرتعیــن شــدند.
بعد از چندراگوپتا، پسـرش بندوسـارا در 298 ق - م و بعد از او راجه اشـوکا 
کـه بزرگتریـن پـاد شـاه سلسـله موریائـی هنـد شـمرده میشـود در  پسـر بندوسـارا 
سـال 273 ق - م به سـلطنت رسـید. اشـوکا بعد ازانکه در 260 ق - م به کیش 
بودایـی درآمـد، اخـالق وشـخصیت اش بکلـی تغییـر نمـود وعمـاًل و نظـرًا از یـک 
پادشـاه ظـا لـم ومسـتبد بیـک شـاه عـادل ومهربـان عـوض شـد. چنانچـه اشـوکا 
بقیه دوره امپراطوری خویش را در تامین صلح وامنیت بین المللی وهم چنین 
رفـاه وآسـایش رعایایـش صـرف نمـوده وبحیث یک پادشـاه صلـح جو "محبوب 
اربـاب االنـواع" و "پادشـاه مهربـان"4 شـهرت یافـت. در زمـان همین پادشـاه بزرگ 
بود که بودییزم در افغانستان راه یافته و به تدریج کشور بحیث یکی از بزرگترین 
کـز تعلیمـات بودایـی قرارگرفـت.  بحدیکـه نوبهـار بلـخ معبـد بـزرگ زردشـتی  مرا

یا نا دایرة المعارف، ص 16 1.  افغا نستان ازنشرا ت انجمن آر
2.  افغا نستان بیک نظر، غبار، ص 31

3.  افغا نستان قدیم ،یعقو ب حسن، ص 68
4.  تاریخ افغا نستان، کهزادُ  جلد اول، ص 436
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پرستشـگاه بودا شـد و اکثر پادشـاهان یونانی به مذهب بودا گرویدند.1 چنانچه 
از همین مملکت بود که بعد ها مبلغین افغان آئین بودا را درسرتاسـر قاره بزرگ 
آسـیا انتشـار دادنـد. افغانسـتان ایـن مقامش را بحیـث بزرگترین مرکـز بودییزم در 
شـرق تـا )900( بعـد از میـالد حضـرت مسـیح یعنـی بـرای یـک هـزار سـال  حفـظ 
نمـود2. در عیـن زمـان در اثـر تالقـی بودیـزم بـا صنعـت هیـکل تراشـی یونانـی در 
گریکـو بودیـک  صفحـات شـمال هندوکـش،  صنعـت جدیـدی بنـام صنعـت 
یـا  رو بـه زوال نهاده ودر  ظهـور کـرد.  بعـد از وفـات اشـوکا در 232 ق- م دولـت مور

سـال 185 ق م سـقوط نمـود.
بیـن دولـت موریـا وسلسـلۀ شـاهی  ا یکـه در  از معاهـده  بعـد  بهـر صـورت 
سـلوکوس جانشـین اسـکندر درآریانـا منعقـد شـد، آریانـا بـرای نخسـتین بـار بدو 
حصه شمالی وجنوبی هندوکش تقسیم گردید. ښاغلی کهزاد راجع به معاهده 
سـلوکوس وتقسـیم آریانـا چنیـن مینـگارد: "موریایـی های هند چون از شـهامت 
گاه بودنـد، صلـح سـلوکوس نیکاتـور را محـض بهانـۀ صلـح تصور  اقـوام آریایـی آ
که اگر  کرد ه ودر صدد استفاده های سؤ ومتجاوزانه بر آمدند وچون میدانستند 
سلوکوس نیکاتور والیات آریانا را بما هبه هم کرده باشد، روسای محلی مناطق 
فـوق هیچگاهـی زیـر اثـر متجاوزیـن نمـی آ یند. ازاینرو همیشـه بنرمـی ومالیمت 
پیـش میـا مدنـد وبـه هیـچ عنـوان یـا بهانـه بقوه متوسـل نمـی شـدند. اگر محض 
به متن فرامین سـنگی اشـوکا نگاه شـود،  نفوذ سیاسـی موریاها تنها به گندهارا 
منتهـی میشـود کـه آخریـن حـد آن بـه درۀ علیـای کابـل تمـاس داشـت چنانچـه 
ایـن عالقـه بـه نـام هـای گندهـارا، کمباجـا، یـا  وانـا در فرامیـن سـنگی ذکـر شـده 

یا نا یا افغا نستان، نجیب اهلل توروایانا، قسمت اول ،ص 118 1.  آر
2.  تاریخ افغا نستان، کهزاد، جلد او ل، ص 427
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کابـل اسـت.  وضعیـت امپراطـوری  کـه عبـارت از سـمت مشـرقی ودره علیـای 
وچگونگی رفتارآن با قبایل سرحدی وسمت مشرقی حالیه وحوزۀ کابل از روی 
که نفوذ  کتیبه فرمان )کلنگا( بخوبی معلوم میشـود واین مطلب را ارائه میکند 
زیـادی بـاالی آن مناطـق نداشـت.  چنانچـه در کتیبـه مذکـور تـذکار رفتـه ] آنهـا 
باید از من نترسـند، قول مرا باور کنند و از من خوشـبختی انتظار داشـته باشـند 
نـه بـد بختـی.  دیگـر بایـد بـد اننـد کـه پادشـاه تـا حـدی کـه ممکـن اسـت بامـا بـا 
صبـرو مالیمـت رفتـار میکند وبخاطرمـن باید بقوانین رحم ومروت پابند باشـند 
تـا دیـن ودنیـا از ایشـان باشـد.[3    پـس بوضاحـت معلـوم میشـود کـه امپراطـوری 
اشوکا از ترس اینکه به مقاومت وجنبش علنی اهالی مصادف نشود نسبت به 
اهالـی مناطـق جنـوب هنـد کوه وشـرق آریانا با نظر خوشـبینانه وبه شـرین زبانی 
کوهسـتانی وطـن جـز در صفحـۀ معاهـده سـیلوکوس  کنان  پیـش مـی آمـد وسـا
یـا ایـن مطلـب را خـوب مـی  نیکاتورعمـاًل مطیـع موریاهـا نبودنـد. شـاهان مور
فهمیدنـد ومحـض بـرای حفاظـت صلـح وآرامـش در حکومـت خـود بـا آنهـا بـه 
سلوک نیکو رفتار میکردند وتا حدود الزم در صبر پیش می آمدند واعزام قشون 
کـه تسـلط آنهـا بـر  را بـرای سـرزنش شـان مناسـب نمـی دیدنـد. زیـرا میدانسـتند 
که بنا به معاهده با سلوکوس نیکاتورشامی بمیان  کاری است  آریانای جنوبی 
آمده وخود رؤسـای آریایی قطعًا به این امرموافق نیسـتند واگر اسـتعمال اسـلحه 
وقشـون بمیـان آیـد نـه تنهـا نفـوذ آنهـا از این قطعـات برداشـته خواهد شـد،  بلکه 
ک هنـد وتزلـزل  در ارکان امپراطوری موریا بمیـان خواهد آمد."4   خطـری بـرای خـا
اما این سلطه نیز خیلی موقتی بود. چه بعد از آنکه رابطه بازماندگان یونانی 

3.  تاریخ افغا نستان، کهزاد،  جلد او ل، بحواله کمبریچ هستوری اف اندیا، ص 512، 513،515
کتاب فوق، ص 438، 439،440   .4
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اسـکندر در افغانسـتان با کشـور اصلی شـان قطع گردید،  جز اینکه افغانسـتان 
را بحیـث کشـور اصلـی ودائمی خویش بپذیرند گزیری نداشـتند. بنا بـرآن روحًا 
و مادتـًا بـا مـردم افغانسـتان خلط گردیدند. ښـاغلی غبـار دراین قسـمت چنین 
اظهـار نظـر مینمایـد: "یونانیـان وقتیکـه وارد افغانسـتان شـدند سـپاهیانی بودند 
مجـرد وبـی آل وعیـال ؛ امـا بعـد ازینکـه در افغانسـتان مقیـم شـدند  بـا مـردم ایـن 
کشـور ازدواج کردنـد وآمیختنـد. ایـن اختالط آنانـرا تحت تاثیر فرهنگ، مذهب 
وعقایـد افغانسـتان قـرارداد تاجائیکه ازیونانیان متمایزشـدند وهویت مسـتقلی 

گرفتنـد."1 بخود 
کر یونانی به زودی با مردم افغانستان آمیزش  با این ترتیب حکمرانان وعسا 
نمـوده وبـا مذهـب، زبـان، اخـالق وعنعنـات افغانهـا آشـنا گردیدنـد.  هم چنین 
مـردم افغانسـتان بـا زبـان وادب، هنـر وصنایـع نفیسـه، اسـاطیر و مظاهـر یونانـی 
کلچـر هـردو مـردم بـا هـم آمیختـه وازامتـزاج  معرفـت پیـدا نمودنـد ودر نتیجـه 
هـردو، کلتـور جدیـدی ظهـور نمود کـه بنام مدنیت یونان وباختـری یاد میگردد. 
در عیـن زمـان اتحـاد افغـان ویونـان یـک قـوه بـزرگ وجدیـدی را طبـق ایجابـات 
Greeco-( وشرایط کوهستانات آزاد افغانستان بنام امپراطوری یونان وباختری

Bactian Empire( در افغانسـتان بوجـود آورد. 
مؤسـس سـلطنت مسـتقل یونـان وباختـری دیودوتس بـود کـه در 250 ق - م 
اسـتقالل باختـر را اعـالن نمـود ولقـب "منجـی" را حاصـل نمـود2. بعـد از وفـات 
دیودوتـس دوم، ایوتیدمـوس )Euthytemus(  یـا ایوتیـدم در حـدود  227 ق- م 
که از بزرگترین شاهان یونان وباختری شمرده  اقتدار را بدست گرفت.  ایوتیدم 

1.  افغا نستان درمسیر تاریخ، غبار، ص 46
2.  افغا نستان بیک نظر، غبار، ص 33
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در  و  آورده  را بدسـت  آریانـا  رفتـه  از دسـت  کهـای  توانسـت خا بسـرعت  شـده 
شـرق حـدود مملکـت را تـا سـند رسـانید. در شـمال والیـت بدخشـان، در غرب 
حـوزه هـرات وقسـمت اعظـم پارتیـا وطـوس وهـم چنین در مـاورأی پامیر کاشـغر، 
کـه نیـروی اورا  گردانیـد. ایوتیـدم  یـا رکنـد و ختـن را جـز امپراطـوری افغانسـتان 
مردم افغانسـتان تشـکیل داده بود نه تنها یک فاتح بزرگ  بلکه پادشـاه مدنیت 
کثـرت آبـادی بـه نـام ) هـزار شـهر(  پـروری نیـز بـود چنانچـه باختـر در دوره او از 

شـهرت یافـت 1. 
کـه تقریبـا بـرای دوصـد سـال  بـا ایـن ترتیـب ایـن امپراطـوری جدیـد افغـان 
دوام نمـود بـزودی در توحیـد واسـتقالل مملکـت مؤفق گردید واسـتیال کنندگان 
موریایـی ماننـد مهاجمیـن دیگـر نـه تنهـا از صفحـات جنوبـی هندوکـش بیـرون 
رانـده شـدند بلکـه نفـوذ دولـت افغـان بـرای باردیگـر در مـاؤرای رود انـدوس قایـم 
گردیـد. دامنـۀ فتوحـات در دوره سـلطنت دمتریـوس اول وسـعت یافت وجنرال 
هـای وی  اپولـودوت و منانـدر تـا مرکز سـلطنت موریایی ها یعنـی تا پتالی پوترا و 

سـواحل گنـگا سـلطه ونفـوذ او را وسـعت بخشـیدند.2 
اجانب   ومتعصب  فکر  کوتاه  ونویسندگان  مؤرخین  از  بعضی  متأسفانه 
دولت یونان وباختری را متعلق به افغانستان نمی دانند.اما آنها هیچوقت به 
که  مرکز آن در  گاه این امپراطوری بزرگ  که هر  این سوال جواب ارایه نکرده اند 
بود،   داده  کشور تشکیل  این  مردم  آنرا  ونیروی  وقدرت  قرارداشت   افغانستان 
متعلق به افغانستان نیست پس بکدام دولت و ملت دیگری تعلق دارد؟ در 
حالیکه یونانی های باختر با دولت اصلی خویش بیگانه شده بودند، جزئی 

1.  کتاب فوق صفحه 34
2.  تاریخ افغا نستان، کهزاد، جلد دوم ،ص 79و 80
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ترین تماس مادی ومعنوی با یونان نداشتند وزنا ن وفرزندان شان همه افغا ن 
کشوربدانیم ؟ پارسی یا یک دولت  بودند؛ پس ما آنرا یک دولت متعلق بکدام 
استدالل  به  افغانستان  یا  آریانا  کتاب  مؤلف  ؟  نمائیم  محسوب  آنرا  هندی 
گونه جواب میدهد:  "... ولی پس از تعمق  وتحقق معلوم  اجانب در مورد این 
میشود که یونانیان بعد از اقامت خود درمما لک شرق کاماًل عادات ورسوم دول 
گویا پس  کردند.  شرقی را اختیار نموده حتی مذهب وزبان محیط خودرا قبول 
از اندکی بین یونانیهای باختر و یونانیهای یونان تفاوت مبنی بر زبان، رسوم، 
عنعنات  ومذهب ظهور نموده بود. دورۀ یونانی افغانستان یا به عبارت دیگر 
زیرا  است  افغانستان  به  متعلق  کاماًل  اسکندر  از  بعد  یونان  باختری  دولت 
پس ازانقضای مدت مدیدی بعد از ورود یونانیها، شالودۀ آ ن دراین مملکت 
زبان، مذهب وعادات  رآن  ود  بوده  کشور  این  اهالی  از  آن  اهل  ریخته شده، 
در  یونانی  وکتابت  باخط  حتی  است.  کرده  فرمایی  حکم  آنوقت  افغانستان 
آثاریکه پیدا شده است،  رسم الخط معمول افغانستان نیزمالحظه میگردد.  
که در آن دوره به میان آمده وبعد از  آرت "گریکوروبود یک" یا فن یونان وبودایی 
آن به ممالک همسایه پراگنده شد، مخصوص این مملکت به شمار میرود. اگر 
نفوذ حیات معنوی وفنون جمیله یونان را دلیل یونانی بودن این دولت بگیریم 
پس هیچ دورۀ از ادوار تاریخ بشر به مملکتی نمیتواند منسوب گردد. زیرا انسانها 
همیشه از مدنیت یکدگر متأثر بوده  وهمیشه در اثر جنگها وتصادم های ملل 
کرده است. مثاًل سرچشمه  خصایص تمدن یک قوم بقوم دیگر تأثیر وانتقال 
مدنیت یونان نیز از شرق است. مدنیت فرانسه زادۀ مدنیت روم است ومدنیت 
امروزۀ ممالک شرق بر روی مدنیت غرب بنا یافته وباز بنوبه خود مدنیت غربی 
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مدیون مدنیت یهود، روم  وملل شرق بوده است."1

مبارزات ملی درعصر امپراطوری کوشانی
کوشــانی  امپراطــوری  از  عبــارت  آریانــا  هــای  امپراطــوری  بزرگتریــن  از  یکــی 
افغانســتان اســت کــه بــرای بیــش از نیــم قــرن درین ســرزمین حکمروائی داشــت. 
کــه عبــارت از آریائیهــا ی شــرق میباشــند2  وقبــل ازانکــه در حــدود  کوشــانیها 
ــد، بنــام یوچــی نامیــده  )70( ق - م رود اکســوس را عبــور نمــوده وارد باخترگردن

میشــدند.3
بـا اهالـی تاهیـا یعنـی تخارسـتان ) قطغـن  کوشـانی هـا بعـد از مهاجـرت  
گردیدند وبعدًا به هردو نام یعنی یوچی وتخاری یاد  وبدخشـان امروز ( مخلوط 
شـده انـد.4  منابـع هنـدی آنهـا را بنـام تخـاری یـاد کرده اند چنانچه مستشـرقین 
لـوی   موسیوسـیلون  و   )Richtofer(رچتوفـر  )Lassen( السـن  قبیـل  از  معروفـی 
)Sylvain Levi ( نظریـه تخـاری را تائیـد میکننـد.5  بـا الخـره چـو ن رئیـس قبیلـۀ 
کـه خـود یکـی از قبایـل یوچـی بـود توانسـت دگـر قبایـل یوچـی را تحـت  کوشـان 
فرمـان خـود در آورد،  یوچـی هـا نـام کوشـان را بخود گرفتند.6   والیت تخارسـتان 
در آنوقـت بـه پنـچ ایالـت یـا امـارت نشـین واخـان، بدخشـان، نورسـتان، پـروان 

وبغـالن تقسـیم شـده بـود.7
یوچی ها و تخاری ها از نظر نژاد وقومیت وهم چنان عرف وعادات زبان 

1.  راجع به کوشا نیها، به کتاب تار یخ افغا نستان  تالیف کهزاد، جلد دوم، فصل هشتم مرا جعه شود. 
یا نا دایرة المعارف ،ص 29 2.  افغا نستان ازنشرات انجمن آر

3.  افغا نستان بیک نظر ،غبار ،ص 42
4.  تاریخ افغانستان جلد دوم ،کهزاد ،ص 181

5.  افغا نستان قدیم، یعقو ب حسن، ص 76
یانا یا افغانستان، نجیب اهلل توروایانا، قسمت او ل   6.  آر

7.  امپراتوری کوشانی، کهزاد، مقدمه.
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ولباس اختالفی با خود نداشتند و هردو آریایی بودند و با هم مختلط گردیدند. 
کتاب افغانستان قدیم مینویسد: "یوچی ها در ظرف یک صد  طوریکه مؤلف 
سال عادت چادر نشینی را کاماًل  ترک داده وبه یک ملت ده نشین فاتح تبدیل 
کاماًل مخلوط شدند."  یوچی ها از مدنیت تخاری ها  وبا بومیان افغانستان 
گردیدند وبا این اتحاد یکی از  و تخاری ها از سلحشوری یوچی ها مستفید 
بزرگترین ودرخشان ترین دورۀ مدنیت افغان را اساس گذاشتند که نظیر آن کمتر 

در شرق دیده شده است. 
دوره  آنکـه  از  بعـد  کوشـانی  امپراطـوری  رسـاله  مقدمـه  در  کهـزاد  ښـاغلی 

در  اسـت،  آریانـا خوانـده  باسـتانی  تاریـخ  بـه جرئـت  دوره شـباب  را  کوشـانی 
اهمیـت آن از نقـاط نظـر مختلـف چنیـن مینویسـد: "دیانـت )بودایـی( در ایـن 
عصـر ازاینجـا بـه چیـن وجاوا وسـایر نقـاط ماورای صحـرای گوبی انتشـار میابد. 
صنایـع زیبـا درایـن وقـت از مملکـت مـا بدورتریـن نقـاط شـرق اقصـی منتقـل 
شـد و موازنـۀ سیاسـت بیـن دو امپراطـوری بـزرگ وقـت )رومایـی هـا( در غـرب 
کوشـانی میباشـد.  راه ابریشـم  و)هـان هـاې( چیـن در شـرق بدسـت سـالطین 
یـا تنهـا معبـر بـزرگ تجارتـی بیـن المللـی بیـن آسـیا واروپـا از حواشـی شـمال ایـن 
امپراطـوری میگـذرد. قافلـه هـای علمـا ومبلغیـن بـرای نشـر معـارف وتهذیـب از 
ایـن دیـار بـه وادیهـای سـیحون وطـارم عزیمت میکنند. قوانیـن بودایـی را دراین 
زمان اجتهادات علمای آریانا اصالح مینماید. این مثال ها وامثال آن هرکدام 
ازاقدامات برجسـته وبی نظیری اسـت که در سـایر دوره ها به آسـانی دیده نمی 
شـود وهر کدام از پهلویی نشـان میدهد که آریانا در زمان زمامداری کوشـانی ها 
حیثیـت کانونـی را بخـود گرفتـه بـود کـه اشـعۀ تابـان آن نـه تنهـا در دامان کهسـار 
این سـرزمین تاللو داشـت  بلکه از ماورای این جبال،  خارج سـرحدات را نیز تا 
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نقـاط دور دسـتی منـور سـاخته بـود."1
کـد  خانـدان  یکـی  ؛  میکننـد  تقسـیم  خانـدان  بـدو  عمومـًا  را  کوشـانیها 
کـد فیـزس اول یـا   .)Kanishka( کنیشـکا فیـزس )Kadphisus( ودگـری خانـدان 
کدفیزس نخستین پادشاه کوشانی است که بعد از تصرف چهار ایالت  کجوال
تاهیـا )تخارسـتان( حکومـت مرکـزی را در حـدود )40( میـالدی تشـکیل داد ودر 
حـدود )45( میـالدی کابـل وکندهـاررا فتـح نمـوده ودر سـال 77 یـا 78 میالدی 
یعنی زمانیکه از جهان درگذشت سغدیانه ) سمر قند وبخارا( هرات، کندهار، 
سیسـتان، کابـل و پنجـاب تا دریای جهلـم درامپراطوری او شـامل گردیده بود2.
 کـد فیـزس دوم یـا ویمـا کـد فیزس که مورخین شـهرت اورا نسـبت به پدرش 
بیشـتر میداننـد پروگـرام پـدررا تعقیـب نمود، پنجاب را تمامًا فتـح نمود وحتی تا 
بنـارس پیـش رفـت.  بعـدًا امپراطـوری اش را در مـاورای شـرق انـدوس وحتـی بـه 
کد فیزس  عقیدۀ برخی مؤرخین تا رود گنگا وسـعت بخشـید.3 هم چنین ویما
که مانند پادشاهان چینی خود را پسر آسمان می نامید،  روابط سیاسی آریانا را 
بـا امپراطـوری روم قایـم نموده ونمایندگان سیاسـی را تبادله کرد. ویما کد فیزس 

در سـال 110 میالدی از جهان در گذشـت.4 
موسـس دودمـان دیگرکوشـانیها کنیشـکا اسـت کـه در سـال 120 میـالدی به 
سـلطنت رسـید.  کنیشـکا در تاریـخ بنـام شـاه ویـا شـهزاده گندهـارا نیـز شـهرت 
کـه شـهرت شـخصیت وکارنامـه  کوشـانی اسـت   کنیشـکا بزرگتریـن شـاه  دارد. 

هـای او نـه تنهـا آریانـا بلکـه هنـد، تبـت، چیـن وروم را نیـز فراگرفتـه بـود. 

1.  امپراتوری کوشانی، کهزاد، مقدمه.
2.  افغا نستان قدیم، یعقوب حسن، ص 77.

یا نا یا افغا نستان،  نجیب هلل توروایانا، قسمت او ل  ،ص 144 3.  آر
4.  افغا نستان قدیم، یعقو ب  حسن، ص 78.
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امپراطوری کنیشکا وادیهای چهار رود خانه بزرگ اکسوس،  گنگا، اندوس 
پایتخـت داشـت.  بزرگـش دو  امپراطـوری  اداره  وبـرای  برمیگرفـت  را در  وطـارم 
پایتخـت تابسـتانی اوکاپیسـا یـا بگـرام امـروزه و پایتخـت زمسـتانی اش پـوروش 
پـوره یـا پشـاورامروزه بـود. چنانچـه هیـون تسـنگ زایـر چینـی در سـفر نامـه خـود 
راجع به سلطنت کنیشکا مینویسد که "کنیشکا خودش در گندهارا سلطنت 
میکـرد وقـوای وی در ممالـک مجـاور ونفـوذش در مناطـق دور دسـت انبسـاط 
گذشـت. مـا از ذکـر وقایـع  داشـت."1 ایـن شـاه بـزرگ در سـال 160 میـالدی در 
کتـاب مسـتقل و ضخیمـی را  کـه ایجـاب تألیـف  تاریخـی وفتوحـات کوشـانی 
کـه بـه هـدف ایـن  مـی نمایـد صـرف نظـر نمـوده وصـرف خصوصیـات مهـم آنـرا 

نوشـته تعلـق میگیـرد متذکـر میگردیـم.
نخستین وبزرگترین اقدام کوشانیها بعد از آنکه توانستند پنج امارت نشین 
کـه بـه تأمیـن وحـدت  کـه در فـوق از آن نـام بردیـم باهـم متحـد سـازند،  آن بـود  را 
کبیـر اقـدام نمودنـد وبقایـای دولـت هـای یونـان و باختـری، پهلـوا  ملـی آریانـای 
واسـکایی را کـه هـر یـک بـا ضعف مواجه بوده وبا جنگ هـای بی فایده وحدت 
ملی را در خطر انداخته بودند از بین ببرند. در عوض یک دولت متحد، مقتدر 
کهای طبیعی آریانا را در برمیگرفت،   وبا عظمتی را تشکیل دادند که نه تنها خا
ک آریانـا درترکسـتان، چیـن، سـمرقند، بخـارا، حوزۀ  بلکـه دامنـه آن خـارج از خـا
سردریا وزرافشان، پنجاب، کشمیر ووادی رود گنگا وسعت یافت. کوشانیها به 
عرف وعادات، عنعنات وآداب ملی اهمیت بزرگی را قایل بودند. کوشانیها با 
وجود اینکه خود بیشـتر گرویده بودیزم شـدند ودرنشروانبسـاط آن درسرتاسـرقارۀ 
آ سـیا کوشـیدند وبا اعمارمعابد مجلل وبا شـکوه بودایی ومجسـمه های عظیم 

یا نا یا افغا نستان، نجیب اهلل توروایانا، قسمت او ل ، ص 149 1.  بحواله کتاب آر
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بامیـان یادگارهـای جاویـدان وبـی نظیری باقی گذاشـتند،  اما بـه آزادی عقیده، 
دیـن ومذهـب احتـرام داشـته واین چنیـن آزادی ها را سـدی در تحکیم وحدت 
ملـی وملیـت آریایـی تصـور نمـی نمودنـد. چنانچه ادیـان و مذاهـب مختلفی از 
قبیل زردشـتی، برهمنی، شـیوایی وپرسـتش ارباب االنواع یونانی در امپراطوری 

کوشـانی دیده میشد. 
کوشـانی هـا همچنـان بـه مقـام وحیثیت ملـی کشورشـان در برابر کشـورهای 
ازهرنقطـه  را  نـا  یـا  آر امپراطـوری  تـا  داشـتند  وسـعی  بـوده  متوجـه  جـدًا  دگـر 
نظردرانظارملـل آنوقـت ممتـاز وبـزرگ معرفـی دارنـد. چنانچـه در پهلـوی دیانـت 
در صنعت، ادب، فلسـفه، سیاسـت، معارف وتجارت وغیره به ترقیات عالیه 
نایـل گردیدنـد. صنعـت گریکوبودیـک که گهـواره اصلی آن دوطـرف هندوکش 
بـود ودر زمـان سـلطنت یونـان وباختـری آریانـا بوجـود آمـده بـود، در ایـن دوره بـه 
کمـال وجمـال خـود رسـیده ودرقـرن پنجـم میـالدی درچیـن  منتهـای مراتـب 
خیلـی  وفلـزات  عـاج  سـازی،  شیشـه  وصنایـع،  ازنظرصنعـت  انتشـاریافت. 
ترقـی نمـود. از نـگاه ادب ایـن دوره را عصـر رنسـانس السـنۀ آریانا )سانسـکریت،  
پراکریـت هـا و لهجـه رسـتی کوشـانی( دانسـته انـد. صـد هـا عالـم ودانشـمند به 
نوشـتن وترجمـه کتـاب وتعلیـم وتربیه مـردم مشـغول گردیدنـد. دربار پادشـاهان 
کوشـانی خاصتـًا دربـار کنیشـکای کبیر مانند دربارسـالطین غزنوی افغانسـتان 
آسـتانۀ علـم وادب بـوده اسـت.1 چنانچـه کنیشـکای کبیـر بـرای بدسـت آوردن 
اسواکوشـا )نویسـنده وادیـب معـروف( بـا پادشـاه مـگاده یـا مـگادا داخـل جنـگ 
شـد.2  علـم پرسـتی ایـن پادشـاه بـزرگ تاحـدی بـود کـه علمـا ودانشـمندان بزرگ 

یانا یا افغا نستان، نجیب اهلل  توروایانا، قسمت او ل ، ص 141 1.  کتاب آر
2.  افغا نستان بیک نظر ،غبار ،ص 45
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سیاسـت  نظـر  از  هـا  کوشـانی  نمودنـد.  مـی  زندگـی  درقصرسـلطنتی  عصـراو 
وتجـارت بیـن المللـی تـوازن را دربین دو امپراطوری بـزرگ ورقیب آن وقت یعنی 
امپراطـوری چیـن در شـرق وامپراطـوری روم در غـرب قایـم نمـوده بودنـد. هـردو 
دولت بزرگ شـرقی وغربی می کوشـیدند با آریانا روابط نزدیک ودوسـتانه داشـته 
کوشـانیها نیـز از ایـن احساسـات وعالیـق ایشـان بـه نفـع ملـی اسـتفاده  باشـند. 
کـد  مـی نمودنـد. تاسـیس روابـط سیاسـی بـا "تراجـان" شهنشـاه روم توسـط ویما
فیزس صورت گرفت وکنیشـکا به آن توسـعه بخشـید وهمچنین روابط سیاسی 

بـا امپراطـوری چیـن بـر قـرار شـد.
از نظـر تجارتـی افغانسـتان حیثیـت یـک بـزرگ راه اقتصـادی را در بیـن سـه 
دولـت چیـن، روم وهنـد اتخـاذ نمـود.  چنانچه ابریشـم چین از راه افغانسـتان به 
هند وروم صادر می گردید وهم چنین پیداوار افغانستان از قبیل پشم، الجورد، 
سـرمه وغیـره در بازارهـای روم وچیـن راه یافـت.  طوریکـه پلینـی مـؤرخ معـروف 
مـی نویسـد:"رومی هـا مبالـغ هنگفتـی جهـت بدسـت آوردن امـوال امپراطـوری 
کوشـانی صرف نمودند." همچنین ازنگاه اموال ترانزیتی محصوالت سرشـاری 

عایـد مملکـت گردید. 
کـه امپراطـوری  گفتـه میتوانیـم  کوشـانی بگذریـم،   هـرگاه از دوره فتوحـات 
کوشـانی هـای بـزرگ افغانسـتان بصـورت عمومـی یـک دوره صلـح وآسـایش، 
پیشـرفت علوم وفنون، هنر صنایع نفیسـه وانکشـاف روابط سیاسی، اقتصادی 
وتجارتـی بـوده واز ایـن نقطـه نظـر عامـل بزرگـی در تأمیـن صلـح وامنیـت بیـن 
المللـی شـمرده میشـد. چـون بزرگتریـن قـدرت نظامـی عصـر بحسـاب میرفت، 
کشـورهای همسـایه جرئـت تهاجـم وتعـرض را بـرآن نداشـتند واز جانـب دگر نظر 
بـه موقعیـت خـاص جغرافیایـی در بیـن دول دگـر آنهـا را از تصادمـات، جنگهـا 
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وخـون ریـزی هـا بازداشـته بـود. از همیـن جهـات بـود کـه امپراطـوری کوشـانی در 
اثـر امنیـت وآسـایش و آرامـش دوقرنـه یکـی از درخشـانترین دوره هـای جـالل، 
نویسـندگان  از  یکـی  طوریکـه  میشـد.  شـمرده  افغانسـتان  ومدنیـت  عظمـت 
خارجی شـهادت میدهد که "سـقوط سلسـله کوشـانی پایان یک عصر تاریخی 
آرت و کلچر را که بعد از آن هیچگاه برای باردیگر در وادیهای مرکزی هندوکش 

کـرد."1  ظهـور ننمـود  ثبـت 

مبارزات ملی در برابر ساسانی ها
در شــروع قــرن ســوم میــالدی هنگامیکــه کوشــانی هــا بیشــترمصروف متصرفــات 
خــود درهنــد گردیدنــد، قــدرت وعظمت کوشــانی ها در افغانســتان روبه ضعف 
ــارس  ــانی پ ــت ساس ــت دول ــا عظم ــانیها ب کوش ــف  ــت.  ضع ــاط گذاش و انحط
کوشــانی مراحــل ســقوط و  تصــادف نمــود یعنــی درعیــن زمانیکــه امپراطــوری 
زوال تدریجــی خــودرا مــی پیمــود، در فــارس دولــت مقتــدر ساســانی ظهــور نمــود 
وکوشــانیها بــه خطرعــروج ســلطنت نیرومنــد ساســانی توجــه الزم  ننمودنــد. 
یــاد امپراطــوری کوشــانی وعــدم موجودیت شــاه مقتــدری مانند  وســعت از حــد ز
کنیشــکا کــه آنــرا اداره نمایــد نیــز یکــی از عوامــل ســقوط ایــن دولت افغان شــمرده 

شــده اســت.2
امپراطوری  بزرگ،  های  کوشانی  پادشاه  آخرین  "واسودوا"  وفات  از  بعد 
کوشانی به امارات کوچک محلی تقسیم شد که مهم ترین آنها دو امارت محلی 
کوشانی یکی در باختر ودیگری در کابل بود. ساسانی های فارس چون مترصد 

1.  سرزمین ومردم افغا نستان، ماری لویز کلیفورد، ص 94
یانا یا افغا نستان، نجیب اهلل توروایانا، قسمت او ل ، ص 156 2.  آر
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را مورد تجاوز  وافغانستان  نموده  وانحطاط استفاده  ازاین ضعف  بودند  موقع 
قراردادند. گیدارای اول که نخستین شاه کوشانیهای کوچک یا گیداریها1 )نیمه 
اول قرن چهارم میالدی ( وهم چنین مرد رشید ودالوری بود،  د ر برابر تجاوز 
فیروز پادشاه ساسانی پارس در باختر به مقابله پرداخته واز تادیه مالیه وخویشی 
گریستنستن در ص 287 "ایران درعصرساسانی"  با ساسانیها امتناع ورزید.   
گیداریها را به پرداخت مالیه وادار  که فیروز دراوایل سلطنت خود  مینویسد 
ساخته بود. گیدارا پادشاه این قوم ) کوشانیها( از تادیه مالیه ابا ورزید ه وجنگ 
که پادشاه فارس میخواست با "کنگاس" )Kinghas(  پسر  درگرفت.  میگویند 
گیدارا صلح کند وبا خواهر کنگاس ازدواج نماید اما پیشنهاد او قبول نگردید و 
جنگ دوام کرد.  گیدارا برای اینکه بتواند دربرابر تجاوز ساسانی خوبتر مقاومت 
نماید، جنگ کنان کوه هندوکش را عبور نموده وبا کوشانیهای کابل متحد شد 
تایک جبهه واحد رادر برابر تعرض بیگانه تشکیل دهند. اتحاد این دو دولت 
کشور دربرابر یک قدرت بزرگ  ک واستقالل  کوچک افغان جهت دفاع از خا
خارجی مثال بارزدیگری است از گذشت، خود گذ ری وایثار درراه منافع ملی 
گردد  کوشانی باختر از اینکه بخواهشات پادشاه ساسانی تسلیم  کشور. دولت 
ترجیح داد با دولت دیگر افغان ولو از اقتدار، صالحیت وحیثیت آن بحیث 
یک دولت مستقل کاسته هم شود جهت دفاع از آزادی مملکت متحد گردد. 
اقای کهزاد در این باره می نویسد که "از منابع چینی  معلوم میشود که گیدارای 
دالور چون با لشکریان خود به جنوب هند وکوه فرود آمد،  پنج ایالت شمالی 
گندهارا مطیع اوشد." این جمله اگر چه کوتاه ومختصر است ولی عنوان مفصل 

1.  کوشـانیهای کوچـک بنـام گیداریهـا نیـز درتاریـخ شـهرت دارنـد، چـه بنـام گیـدارا اقـال چنـد نفـر ازیـن دودمان به 
سـلطنت رسـیده انـد، بتاریـخ افغانسـتان، جلـد دوم، تالیـف کهزاد مراجعه شـود.
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ایست که شرح یک فصل بزرگ را در آن میتوان یافت. 
گیـدارا از باختـر بـه جنـوب هندوکـش فـرود مـی آیـد چنیـن معلـوم  وقتیکـه 
میشود که با کسی مقا بل نشده است. علت این مسله واضح است که بعد از 
کوشانیها ی بزرگ وبرهم خوردن نظام امپراطوری، عوض یک سلطنت  سقوط 
مقتدر حکومت های ملوک الطوایفی در گوشه وکناربمیان آمده بود.   ازآن میان 
کابل درجنوب اهمیت  دستۀ کوشانیهای باختر در شمال ودسته کوشانیهای 
کابـل حملـه ویـا  گیـدارا بـا لشـکریانش ازباختربـه  بیشـتری را حایزبودنـد. آمـدن 
تهـا جمـی نبـود که سـبب جنگ شـود ویا مقابلـه در برابر آن صـورت گیرد.  بلکه 
برعکس آنها دوشاخۀ یک تنه بودند که باهم یکجا میشدند یعنی کوشانیهای 
گیدارا از باختر  گردید. از این جهت حین آمدن  شـمال به جنوب پیوسـت می 
کابـل،  کاپیسـا،  کابـل جنگـی واقـع نشـد ونقـاط جنوبـی هندوکـش  بـه عالقـه 
گنداهـارا و پختیـا همـه یکجـا سـلطنت واحـدی را تشـکیل دادنـد.    طوریکـه از 
خالل نوشـته های مؤرخین برمیاید،  شـاهپور دوم پادشـاه ساسـا نی برای اینکه 
کوشـانیهای باختـر بـا  کوشـانیهای کابل پیوسـت ومتحـد نگردنـد واز این اتحاد 
جلوگیـری نمایـد بـرای هشـت سـال یعنـی از 350- 358 میـالدی بـا کوشـانیها 
سـخت جنگیـد چـه بـا این اتحـاد قوه مقتدرتـر و مخوف تری به علیه ساسـانیها 
عـرض انـدام نمـوده بـود. امـا بـا وجـود کوشـش هـای شـاهپوردوم کوشـانیها باهـم 
متحد گردیدند وبا وجود قلت وسـایل، با کمال رشـادت ومردانگی جنگیدند.  
بـا الخـره بعـد از جنـگ هـای هشـت سـاله،  ساسـانیها توانسـتند یـک تسـلط 
که بازگیداریها  کابل برقرارنمایند. اما چندی نگذشـته بود  مؤقتی را دردره های 
بـه مبـارزات ملـی وجنـگ هـای آزادیخواهی بشـکل جـدی تر ومخوف تـری قیام 
نمودنـد وطوریکـه مؤلـف کتـاب تاریخ افغانسـتان ازروی مسـکوکات وشـهادت 
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منابع چینی وخاصتًا اظهارات واضع ودقیق فوسـتس پیزانتی مورخ ارمنی می 
نویسد "جنبشی را که گیداریهاعلیه ساسانیها برا ه انداختند جنبش کوچکی 
نبـود بلکـه یـک ضربـت مهلـک بر پیکردولت ساسـانی بود."   چـه با این ضربت 
دامنـۀ تصرفـات ساسـانی درمشـرق برداشـته شـد ودر غـرب نواحـی ارمنسـتان از 
امپراطـوری ساسـانی مجـزا گردیـده وجز قلمرو رومن ها گردیـد. چون محرک این 
جنـگ هـا خـود گیـداری هـا بودنـد وبـرای امحـای سـلطۀ شـاهپور دوم ساسـانی 
مبـارزه میکردنـد،  بنـا بـران جنـگ هـای مذکوررا میتـوان جنگهـای آزادی بخش 
که مؤفقیت  ملی از تسلط ساسانیها خواند. از نگارشات مؤرخ ارمنی برمی آید 
گردیـد وشـاهپور دوم  گیداریهـا  هـای درخشـان وبـزرگ دریـن جنگهـا نصیـب 
دوبـار بـه شکسـت هـای فاحشـی مواجـه شـد. بـار اول لشـکریان شـاهپور بکلـی 
محـو گردیـد ودرجنـگ دوم شـاهپور بـرای اینکـه جـان به سـالمت بـرد،  از میدان 

جنـگ فـرار نمود. 
گردیدنـد در سـال 376 میـالدی اسـتقالل  گیداریهـا موفـق  بـا ایـن ترتیـب 
ملی خویش را تأمین نمایند. در نتیجه گفته میتوانیم که کوشـانیهای کوچک 
کان بـزرگ یعنـی  گـر چـه وسـایل محـدودی در دسـت داشـتند امـا عظمـت نیـا ا
کوشـانیهای کبیـر را فرامـوش ننمودنـد وبـا کارنامـه هـای مملـو از افتخـار صفحـۀ 

دیگـری از اوراق تاریـخ مبـارزات ملـی افغانسـتان را مزیـن سـاختند. 

مبارزات ملی وظهور یفتلی ها
 )Piro( کنــگاس وبعــد از او پســر دیگــرش بنــام پیــرو گیــدارای اول پســرش  بعــد از 
بــر ســراقتدارآمد. در زمــان ســلطنت پیــرو )370-380 میــالدی( ساســانی هــا 
بــرای بــار دیگــر بــا تجاوزات مسلســل خود موجودیت واســتقالل ملی افغانســتان 
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را در خطــر انداختنــد.  از طــرف دیگــر گوپتاهــای هنــدی نیز در ســرحدات شــرقی 
کوچــک در  کوشــانیهای  افغانســتان بنــای تعــرض وتجــاوز را گذاشــتند. چــون 
اثــر جنــگ هــای خونیــن، خســته کننــده ودوامــدار بــا ساســانیها خیلــی ضعیــف 
گردیــده بودنــد؛  بنــا بــرآن دودمــان یفتلــی افغانســتان وظیفــه ومســؤلیت دفــاع 

گرفــت.  کشــور واســتقالل ملــی را بــدوش 
یفتـل منطقـه ایسـت کـه بصورت نیـم دایـره در اطراف شـهر فیض آبـاد، مرکز 
والیـت بدخشـان، موقعیـت دارد و بصـورت عمومـی منطقه مذکـور را بدو حصه 
تقسـیم نموده اند یکی یفتل باال ودیگر یفتل پائین. اولی بجانب شـرق وجنوب 
گردیده وعالقه راغ،  شـرق ودومی به طرف شـمال وشـمال غربی فیض آباد واقع 
یفتـل ودرواز را از هـم جـدا میکنـد. یفتـل از جملـه مناطـق آبـاد وزرخیـز والیـت 
گردیـده ومـردم آن بیشـتر بـه زراعـت ومـا لـداری، تجـارت،  بدخشـان محسـوب 
صنایـع دسـتی و بافندگـی اشـتغال دارنـد. نفـوس ایـن منطقـه در حـدود صـد 
هـزار تخمیـن گردیـده وبـه زبان دری صحبت می نماینـد. 1  مردم یفتل بصورت 
کان شـان در  بـوده واز اینکـه اجـداد ونیـا عمومـی قـوی هیـکل، دلیـر ونیرومنـد 

مبـارزات ملـی افغانسـتان سـهم بـزرگ ومؤثـری داشـته انـد برخـود مـی بالند. 
یفتلـی هـا از طـرف مؤرخیـن بنـام هـای مختلفـی یـاد شـده انـد. چینـی هـا 
 )Hoa- tun( وهواتـون )Hoa( قبـل از تشـکیل دولـت یفتلـی آنهـا را بنامهـای هـوا
و بعـد از تشـکیل دولـت یفتلـی باسـمای یتـا )Yeta( و یپتـل )Yeptal ( یـاد کـرده 
انـد. دایـرة المعـارف بریتانیـا ریشـۀ اصلـی اسـم آنهـارا اپتـل )Aptle( یـا هپتـال 
)Haptal( نوشـته اسـت.  فارسـی هـا آنهـا را هیطـل وعربهـا بنـام هیاطلـه خوانـده 
انـد. بهرصـورت نـام اصلـی آنهـا هیفتـل- یفتـل - افتـل - اپتـل ویاهپتل بـوده وبا 

1.  یفتلیان، تالیف محمد عثمان صدقی، چا پ کابل 1326،ص 2
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کمـی تغیـر تلفـظ بـا همـان صـورت قدیـم تا بـه حـال در نگارشـا ت اکثـر مؤرخین 
گفته شـد،  این عالقه  گردیده اسـت. چنانچه امروز نیز، طوریکه در فوق  حفظ 
در والیـت بدخشـان افغانسـتان بنـام یفتـل موجـود بـوده وباشـندگان آن یفتلـی 
خوانـده میشـوند.  درزبانهـای پشـتو ودری بـه ترتیـب )اتـل( بـه معنـی پهلـوان و 
)هیتـال( بـه معنـی مـرد قـوی ودلیر معنـی میدهـد.1 وهمان طوریکه یفتلـی ها به 
داشـتن اسـلحه افتخار می ورزند به اسـپ سـواری وپهلوانی نیز عالقه داشـتند. 
یفتلـی هـا نـژادًا آریایـی انـد.  نظریاتیکـه یفتلـی هـا را به سـایرنژاد های شـرقی 
نسـبت میدهنـد، چـون متکـی بـه اسـناد و مـدارک تاریخـی نبـوده بنـا بـرآن قابـل 
قبول نیسـت. یفتلی ها در حوالی سـالهای 385-420 میالدی در شـمال آریانا 
در سـواحل راسـت دریـای آمـو ظهورنمودنـد. بعـدًا در بیـن سـالهای 425-420 
میالدی در والیت تخارستان شروع به فعالیت نمودند.2  مؤرخین افغان عمومًا 
یفتلی ها را مانند کوشانی ها از قبایل پنجگانه یوچی )تخاری( دانسته اند که 
مقرشـان تاهیا )بدخشـان( بود.3  همینکه قدرت کوشـانی ها روبه تقلیل رفت،  
یفتلـی هـا قـوت گرفتنـد چـه دربین  قبایل تخـاری دیگراز نظر تعـداد نفوس وهم 
چنین از لحاظ سلحشـوری ودلیری امتیاز داشـتند.  اما تا وقتیکه کوشـانیهای 
بـزرگ دارای نفـوذ وقـدرت بودنـد،  یفتلـی هـا ماننـد دیگـر قبایـل افغـان از ایشـان 

اطاعت مـی نمودند.  
کوشانیهای کوچک رویکار آمدند،  قدرت وقوت یفتلی ها به اوج  زمانیکه 
کمـال رسـید. یفتلـی هـا دربیـن سـالهای 420-425 میـالدی اسـاس سـلطنت 

1.  افغا نستان بیک نظر ،غبار، ص 51
یانا دایرة المعارف ،ص 32 2.  افغا نستان ازنشرات انجمن آر

3.  یفلتیان، صدقی، ص 3
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بحیـث  "افتالینـوس"  یـا  "ایتالیتـو"  و  ریختنـد  دربدخشـان  را  ومتینـی  محکـم 
نخسـتین پادشـاه یفتلـی در حـدود 425 میـالدی تـاج شـاهی بـر سرگذاشـت.  
ایـن تـاج پوشـی، طوریکـه درفـوق گفته شـد، درسـت بـا زمانی تصـادف نمود که 
دو کشـور همسـایه افغانسـتان یعنی فارس وهند هردو به انتهای قدرت رسـیده 
هـای  دولـت  کشـورازضعف  هـردو  شـان  وعظمـت  تظاهرقـدرت  وبـرای  بودنـد 
کوشـانی اسـتفاده نمـوده افغانسـتان رامیـدان تاخـت وتـاز قـرار دادنـد.  کوچـک 
این تهدیدات خارجی تأسـیس دولت یفتلی را سـرعت بخشـید و از این نقطه 
کـه جهـت  نظـر دولـت یفتلـی افغانسـتان بیشـتر یـک دولـت ملـی ونظامـی بـود 
نجـات مملکـت از تهاجمـات فارسـی هـا وهنـدی هـا بوجود آمـده بـود. بنابرآن، 
ایـن دولـت افغـان مجـال آنـرا نیافت کـه توجه به مدنیـت، معارف ویـا عمرانات 

کشـور بنماید. 
ک کـه افغانسـتان ازدوطرف مورد تجـاوز قرار  یفتلـی هـا درایـن مرحلـۀ خطر نا
گرفته وموجودیت اش را در مخاطره انداخته بود،  نقش قابل مالحظه ایرا بازی 
نمودند.  یفتلی ها نه تنها متجاوزین ساسانی را مقهور ومنهزم ساختند وهستی 
وموجودیـت مملکـت را از تهاجـم آنهـا نجـات بخشـیدند، بلکـه در عیـن زمـان 
کشـور خـود ساسـانی هـا یعنـی فـارس را به اضمحالل وتسـلیم مواجه سـاختند. 
کـه در قسـمت  گوپتاهـای هنـدی را  هـم چنیـن یفتلـی هـا بـا رژیـم نظامـی خـود 
هـای شـرقی افغانسـتان کسـب نفـوذ وقـدرت نمـوده بودنـد نه تنهـا از افغانسـتان 
بیـرون راندنـد،  بلکـه قسـمت هـای بـزرگ هنـد را نیز ضمیمـه امپراطـوری یفتلی 

افغانستان نمودند. 
گرفـت بطـرف پـارس لشـکر  هنگامیکـه دولـت یفتلـی افغانسـتان تصمیـم 
کشـی نموده ومتجاوزین ساسـانی را به جزا برسـانند، ساسـانی های پارس که از 
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ظهور این قدرت تازه در افغانستان بهراس افتاده بودند،  هیئتی را به سرکردگی 
موبـدی بنـام "همـای" بـه دربـار یفتلـی هـا فرسـتادند وازاطاعـت وبندگـی حـرف 
زدنـد ودر صـورت تجـاوز وعـدم ایفـای وعـده، دادن هدایـا وبـاج را پذیرفتنـد.1  
کرخود فرمان  کـدل یفتلـی ازایـن پیغـام خـوش حـال گردیـده  و به عسـا پادشـاه پا
اسـتراحت داد. بهـرام پادشـاه ساسـانی چـون تـوان جنـگ و مقاومـت را در برابـر 
قـدرت یفتلـی در خـود نمـی دیـد،  جهـت اغفـال شـاه یفتلـی چنیـن نیرنگـی را 
گردیـد،  بکاربـرده بـود وهمینکـه بهـرام از اسـتراحت سـپاهیان افغـان متیقیـن 
بـدون مقدمـۀ پادشـاه یفتلـی را درشـکارگاه مـرو کـه مشـغول اسـتراحت بـود مورد 
تهاجـم قـرار داده واورا بـه قتـل رسـانید. تاریـخ طبـری عینـًا شـرح فـوق را تائیـد 
میـدارد.2   قتـل پادشـاه یفتلـی با این چنین حیله ونیرنـگ درس بزرگی بود که به 
دودمان جدید التأسیس یفتلی داده شد اما جانشین افتالیتو، مهرپور توانست 
ایـن انتقـام را از یـزد گـرد دوم پسـر وجانشـین بهـرام گرفتـه واراضـی غربـی باختـر را 

دوبـاره بدسـت آورد.3  
کـه   بزرگتریـن پادشـاه دودمـان یفتلـی افغانسـتان اخشـنور )Akhshnur( بـود 
فارسـی هـا اورا اخوشـنواز میخواندنـد. معنـی لفظـی اخشـنور  )پرگهـر( اسـت.4 
کهـای  خا م  تمـا  توحیـد  جهـت  را  پالنـی  میـالدی   )460( حوالـی  در  اخشـنور 
بایـد  بـود.  پـارس  بجانـب  او  کشـی  لشـکر  نخسـتین  نمـود.   طـرح  افغانسـتان 
کمـک یفتلـی هـا  کـه فیـروز ساسـانی تـاج وتخـت پـارس را نیـز بـه  کـرد  تصریـح 
تصاحـب نمـوده بـود چه فیروز که تاب مقاومت را در برابر برادرش هرمز نداشـت 

1.  داستان های ایران قدیم، تالیف حسن پرنیا، بحواله یفتلیان، صدقی، ص 10
2.  کتاب فوق، بحواله تاریخ طبری، جلد سوم، طبع نولکشور، ص 457

3.  کتاب افغا نستان بیک نظر، غبار ،ص 51
4.  تاریخ افغا نستان، کهزاد ،جلد دوم  ،ص 457
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از اخشنوراسـتعانت خواسـت وبعـد از انکـه قـوای افغـان هرمـز را شکسـت داد،  
قومانـدان قـوای افغـان سـلطنت ایـران را از طـرف دربار یفتلی به فیروز بخشـید.1  
چـون فیـروز بـه تاج وتخت رسـید،  بنای دسیسـه وتجـاوز را در برابر دولت یفتلی 
گذاشـت وهمیـن امـر اخشـنور را مجبورسـاخت جانـب ایران لشـکر کشـی کند. 
گردیـد،  قشـون فـارس بـه  کشـور واقـع  کـه در بیـن سـرحد دو  در جنـگ خونینـی 
ودختـرش  پسـر  بـا  ساسـانی  پادشـاه  فیـروز  و  شـده  مواجـه  فاحشـی  شکسـت 
گردیـد. ښـاغلی غبـار روش پادشـاه یفتلـی را بـا اسـیرانش  دردشـت لـوط اسـیر 
چنین شرح میدهد : "اخشنور در این مورد حقیقتًا با دشمن نامدار و اسیرخود 
ازآنکـه  بعـد  ساسـانی  شـاه  فیـروز  نمـود.  مقابلـه  احتـرام  وبـا  رفتـار  پادشـاهانه 
ک  درحضـور تمـام اراکیـن دربـار یفتلـی وساسـانی درمقابـل تخـت اخشـنور بخـا
گـر بخشـیده شـود،   کـه ا کـرد در مذاکـرات قبـول نمـود  افتـاد و طلـب بخشـایش 
کـرد وهـم مبلغـی بـه عنـوان بـاج  آینـده از حـدود معینـه فـارس تجـاوز نخواهـد 
وغرامـات جنـگ تادیـه خواهـد کـرد. به عالوه تا زمان وفا به عهد قباد پسـر خود را 
در دربـار پادشـاه یفتلـی یرغمل میگذارد. اخشـنور این معاهده را قبـول وفیروز را 
مرخـص کـرد فیـروز نیـز تعهدات خود را عملی نموده وقباد پسـراو پس از دوسـال 

اقامـت در دربـار اخشـنور اجـازه عـودت بدربـار پدریافـت."2
 مؤلف رساله یفتالیان این واقعه تاریخی را بحواله کتاب ایران قدیم تألیف 
کت  حسن پرنیا چنین نقل میکند: "فیروز چون خود وعسکر خود را قریب هال
بزرگواری  وبه  آمد  پیش  مندی  نیاز  راه  از  دید  باخته  را  ساسانی  وتاج  وتخت 
ومردانگی شاه یفتلی پناهنده شد وعفو تقصیرات طلب کرد. پادشاه یفتلی که 

1.  یفتلیان، صدقی ،ص 15
2.  افغا نستان بیک نظر ،غبار، ص 52
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در چنین مواقع سخا و جوانمردی را از دست نمی داد،  نخواست که به زندگی 
کند. اما  این دشمن بد قول وبی اعتماد خاتمه داده و مملکتش را تصاحب 
در عین زمان میخواست به او یک درس عملی بدهد که دیگر به چنان اقدامی 
که درصورتی برجان ومملکتش می بخشد  نه پردازد. لهذا بوی اعالم داشت 
ک بیفتد وعفو بخواهد وبگوید  که پادشاه ساسانی بحضور پادشاه یفتلی برخا
را  کرده پشیمان است واورا ولینعمت خود بشناسد وجان ومملکت خود  از 
یکباردیگر از سلطان یفتلی طلب نماید ووعده کند درآینده نیز خود را مباشرشاه 
یفتلی نه شمرده واو را ولی نعمت وحامی خود بداند. گویا بدین صورت پادشاه 
یفتلی میخواست بوی بداناند که قوت وقدرت تو دربرابرقدرت ومهارت یفتلیان 
وبرذلت  نشمرده  یفتلی  شاه  چشم  وهم  همنبرد  را  خود  وثانیًا  ندارد  ارزشی 
ک بی افتد وطلب بخشایش کند وبداند که  ومسکنت خود اعتراف کند؛  بخا
فریب چه نتیجه دارد و عالوتًا اطاعت وپرداخت باج را یک باردیگراقرارنماید.  
پادشاه ساسانی چارۀ جز تسلیم نداشت. بنابران شرایط صلح را پذیرفت واز 
کردند و لشکر  که روزی را تعیین  قبولی خود بدربار یفتلی اطالع داد همان بود 
گردید. سلطان یفتلی با عظمت وجالل زاید الوصفی  یفتلی وساسانی جمع 
کرد. اراکین وامرای دولتش صف بستند وآنگاه به  برتخت پادشاهی جلوس 
که فیروزشاه ساسانی بارمیخواهد تارحمت شاهنشاه یفتلی  عرض رسانیدند 
برجرایم اوقلم عفوفروکشد. شاهنشاه به اشاره فهمانید که آمده میتواند. همهمۀ 
مردم برخاست وبه زودی با مشاهدۀ سیمای فیروزفرونشست. پادشاه ساسانی 
از دور با عدۀ ازوزرا وارکان دولتش نمودارگردید. فیروز با قبای پادشاهی خود 
بودند. ذلت  را پوشیده  لباس های درباری خود  اونیز  وارکان  وزرأ  بود.  آراسته 
نمی  فیروز  بود.  ساخته  خیره  را  فیروز  پادشاهی  وشکوه  عظمت  ومسکنت، 
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جالل  با  که  یفتلی  شاهنشاه  طرف  به  ویکسره  کند  نگاه  طراف  با  توانست 
وعظمت برمسند شاهی جلوس کرده بود پیش میامد و سرش پائین افتاده بود.   
که ولینعمت  چون نزدیک رسید نگاه شرمگینی به شاه یفتلی همان شاهی 
او بود وتخت شاهی ساسانی را به اوبخشیده بود افگند وآنگاه شاه را خطاب 
ک افتاد وبا لهجه ایکه خجلت وذلت ازآن هویدا بود رحم وعطوفت  کنان به خا
سلطان یفتلی را تحریک کرد وبه عجز والبه عفو خواست وقسم کرد که ازستون 
که دشمن خودرا درجلوخویش، درپای  سرحدی تجاوز نکند. سلطان یفتلی 
ک افتاده دید بروی بخشید وگفت برخیز!  مسند خود با کمال انکسار و عجز بخا
کردیم.  برخیزوبفارس  که ما ازسرگناه تودرگذشتیم، تاج وتخت تانرا بازبتو اعطا 

بازگرد وهنگام حاجت مد د ما را بخواه تا دولت تو استواربماند."1
انتقـام  بـرای  بلکـه  ننمـود  ایفـا  تعهـدات خـودرا  تنهـا  نـه  فیروزساسـانی  امـا 
ازسـرافگندگی بـزرگ وتاریخـی اش، آریانـا را بار دگـر در484 میالدی مورد تهاجم 
قـرارداد.   درایـن جنـگ خـود فیـروز بـا یـک دسـته از اراکین بزرگ دولت ساسـانی 
گردید. اخشنور دختر فیروز  کشته شد و  تمام اراضی غربی ضمیمۀ افغانستان 
را بـه حبالـه نـکاح خـود در آورد و درمعاهده ایکه صورت گرفت دولت ساسـانی 
ایران قبول نمود خراج سـالیانه به دولت یفتلی بپردازد. ایرانی ها تا زمان خسـرو 

انوشـیروان بـا ج گـذار دولت افغـان ماندند.2
بـه ایـن ترتیـب دولـت یفتلـی افغانسـتان بعـد از چهـار جنگ بزرگ توانسـت 
کهـای افغانسـتان قطـع نمـوده ودولـت  دسـت تجـاوز دولـت ساسـانی را از خا
ساسـانی را باجگـزار وتحـت الحمایـه دولـت آ ریانـا قراردهـد. امپراطـوری یفتلـی 

1.  کتاب ایران قدیم، تالیف حسن پرنیا بحواله یفتلیان، صدقی ص17-16
یانا دایرة المعارف،  ص 3 2.  افغانستان آر
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کشـور تحـت الحمایـه ساسـانی، شـرقًا تـا بـه ختـن، شـمااًل تـا  تاشـکند  غربـًا تـا 
وخـوارزم رسـید وچهـل مملکـت )ایالـت( را در بـر میگرفـت.1

افغانسـتان  یفتلـی  دولـت  شـد،  گفتـه  درفـوق  طوریکـه  جنـوب،  در  امـا 
متجاوزین گوپتاهای هندی را نیزسرکوب نمود. آنها را نه تنها از قسمت شرقی 
ک خویـش  افغانسـتان بیـرون راندنـد، بلکـه درعیـن زمـان بـا حمـالت سـهمنا
تـا قلـب هنـد پیـش رفتنـد. فتوحـات بطـرف هنـد خاصتـًا بعـد ازآنکـه خاطـر 
گردیـد درتحـت  اخشـنور، شاهنشـا ه بـزرگ یفتلـی، از طـرف ساسـانیها آسـوده 
گردیـد. تورامانـا  قیـادت قومانـدان معـروف یفتلـی تورامانـا )Toramana( بیشـتر 
کـرد.   ایـاالت هنـدی رایکـی بعـد دیگـری فتـح نمـود وتمـام پنجـاب را تسـخیر 
گوپتـا )Skanda-Gupta( را مـورد حملـه  در سـال  470میـالدی دولـت سـکندا 
کـرد تـا اینکـه بـا الخـره  قـرارداد.  جنگهـای تورامانـا وسـکنداگوپتا ده سـال دوام  
کامی مطلـق از غصۀ زیـاد از  قـوای یفتلـی غالـب برآمـده وسـکندا گوپتـا بعـد از نا

گذشـت2. جهـان در 
در 480 میالدی، قدرت دیگری درهند موجود  از مرگ سکنداگوپتا  بعد 
گرفته  بتواند، بنا بران تورامانا ایاالت هندی را  که جلو پیشرفت تورامانا را  نبود 
یک بعد دیگری فتح نمود وتا قلب هند پیش رفت وبا این ترتیب هندوستان 
بیست سال  برای مدت  تورامانا  گردید.  یفتلی  امپراطوری  نیز جزٴمتصرفات 
بنام تگین )Tigin( یعنی شهزاده نایب السلطنه هندوستان درآن سرزمین با 
اختیارات مطلق حکومت نمود،  اما بعدازوفات اخشنوردر سال )500( میالدی 

1.  یفتلیان، صدقی، ص24

2.  یفتلیان،  صدقی، ص9 
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خودرابحیث امپراطوراعالن کرد. تورامانا همینکه امپراطوری خودرا سروسامان 
داد دوسال بعد )502( میالدی وفات نمود وتاج وتخت را به پسر خود مهیراکوال 
گذاشت. مهیرا کوال تاسال)532( یعنی برای سی سال با کمال عظمت وشکوه 
درهند سلطنت نمود اما بعدًا نظر به اختالل دماغی امور کشور داری او مختل 
او دولت  گذشت  با در  گذشت.  گردیده ودر سال 542 میالدی از جهان در 

یفتلی هندوستان نیز پایان یافت.
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فصل هفتم
روحیه ملی افغان درعهد فتوحات اعراب

بــرای اینکــه موضــوع دیــن را نادیــده نگرفتــه باشــیم، اینــک دیــن مبیــن اســالم را  
کــه امــروز دیــن رســمی )99.7( فیصــد مــردم افغانســتان را تشــکیل میدهــد، از 
کــه چــرا و چگونــه ســرزمین افغانســتان بزرگتریــن مرکــز  نظــر ملیــت افغــان وایــن 
گرفــت  هیجانــات وانقالبــات عظیــم ملــی بــر ضــد امپراطــوری هــای عــرب قــرار 

تحــت بحــث قــرار میدهیــم.
طوریکه قباًل اشـاره شـد، بیش از همه حقانیت، اصول، عدالت، مسـاوات 
وبیـن الملیـت دیـن اسـالم وهـم چنیـن روح جـوان، عقایـد خالـص، آزاد منشـی 
ونـوع پـروری مسـلمانان دورۀ اول اسـالم عامـل بزرگـی درمشـرف شـدن مردمـان 
بعدهـا  کـه  بـود  دلیـل  همیـن  روی  میشـود.  شـمرده  اسـالم  بدیـن  مـا  سـرزمین 
کامـل  خـود افغانهـا نیـز ماننـد مسـلمانان دورۀ اول بایـک عقیـده راسـخ وایمـان 
ومحکـم در نشـر دیـن وتمدن اسـالم کمرهمت بسـته، جانبازیهـا و فداکاریهای 
بـی نظیـری از خـود نشـان دادنـد.  امـا همینکـه بمـرور زمـان دولت های اسـالمی 
گردیـد وزمانیکـه شـاهان امـوی وعباسـی شـعایر  بـه شاهنشـاهی عـرب مبـدل 
سـالطین کهـن را اختیـار کردنـد وقت آن رسـید که باز باید بـرای آزادی مملکت 



اقـدام شـود تـا افغانسـتان مسـتعمره دمشـق و بغـداد نمانـد.1
در حالیکـه عـدۀ از ملـل ماننـد مصر در مقابل دین اسـالم وزبان عرب بکلی 
ملیت خودرا از دست دادند وبدولت های عربی تبدیل گردیدند و بعضی های 
گردیدند از منحل شـدن ملت خود  دیگر مانند فارس بعد از چندین قرن مؤفق 
در ملیـت عربـی جلوگیـری نمایند، افغانسـتان نخسـتین کشـور اسـالمی اسـت 
کـه بـرای حصـول آزادی وحفـظ مقدسـات ملـی خـود در برابـر شاهنشـاهی عرب 

قیام نمود. 

قیام ابومسلم خراسانی
ــر  کــه در ســال 747 میــالدی در براب برازنــده تریــن شــخصیت ملــی افغانســتان 
فســاد سیاســی عــرب قــد بلنــد نمود وقیــادت نیروی ملــی افغان را بــدوش گرفت 
ابومســلم خراســانی بــود. ابومســلم بصــورت بســیار عاقالنــه از مخالفــت هــا و 
مخاصمــت هــای امــوی وعباســی جهــت رهائــی مردمــش از زنجیرغالمــی عرب 
وآزادی کشــورش اســتفاده نمــوده وبــا یکصــد وبیســت هــزار افغــان دلیــر ونیرومنــد 
بعــد از آنکــه ســرحدات حکومــت ملــی خــود را از بدخشــان الــی نیشــاپور واز 
ــح  ــارس وعــراق را فت ــورهای ف کش ــود،  ــرار نم ــند برق ــتان وس ــا بلوچس ــتان ت سیس
ــرد و درســال 749 میــالدی ابوالعبــاس الســفاح  کــرد. خالفــت امــوی را از بیــن ب
را برمســند خالفــت نشــانید وبــا الخــره خــال فــت عباســی را اســا س گذاشــت.

ابومسلم اگر چه میتوانست خالفت اسالمی را صاحب گردد، اما از جنبش 
ملـی وقیـام خونیـن خـود در برابـر اعـراب فقـط یـک آرزو داشـت وآن ایـن بـود که از 
ظلم وبیداد عرب انتقام گرفته وروحیۀ  آزاد منشی وخشم ملی مردم افغانستان 

یا نا یا افغا نستان، نجیب اهلل توروایانا، قسمت دوم ،ص 3 1.  آر
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را در برابـر اجانـب ثابـت نمـوده ودر عیـن زمـان درس بزرگـی بـه خلفـای بغـداد 
بدهـد وآنهـا را بـه اشـتباهات اسـتعماری شـان ملتفـت سـازد تـا شـعار سـالطین 
کهـن را تـرک گفتـه وشـعار خلفـای راشـدین را اختیار نمایند.   خالفت عبا سـی 
ک شده  از فروشکوه ابومسلم در افغانستان وسرزمین مفتوحه اش سخت بیمنا
وفرصتی را جسـتجو نمود تا این شـخصیت برازندۀ ملی افغان را از بین ببرد وبا 
از بین بردن او از یک طرف جنبش های ملی افغانستان را خفه سازد واز جانب 
دیگـراز امحـای خالفـت عباسـی ویا افغان شـدن امپراطوری عباسـی جلوگیری 
نمایـد. بنـا بـرآن زمانیکـه ابومسـلم میخواسـت بعـد از ادای فریضـه حـج جانـب 
گـردد توسـط ابوجعفرمنصـور خلیفـه دوم عباسـی و دسـت نشـاندۀ  کشـورش بـر 
کشـته شـد.   خـودش دراثـر مکروحیلـه، توطئـه وخیانـت درسـال 754میـالدی 
قتـل ابومسـلم طوریکـه خالفـت عباسـی فکـر مینمـود آسـان تمـام نشـد. انتشـار 
خبر قتل ابومسـلم در افغانسـتان ) خراسـان آنوقت(  انقالب ملی بزرگی را برضد 
امپراطوری عباسـی در سرتاسـر کشـور بر پا نمود. سـر داران نامور ملی مانند فیروز 
ملقـب بـه سـنباد هراتـی، اسـتاد سـیس بـا د غیسـی، محمـد سیسـتانی، آذرویـه 
سیسـتانی، مقنـع هـروی، بشـر سیسـتانی، امیـر حمـزه سیسـتانی وغیـره هریـک 
بنوبـه خویـش جنـگ هـای خونیـن ملـی را شـروع نمودنـد.1  ایـن جنگهـا تـا اخیـر 
قـرن دوم هجـری دوام نمـود ودر نتیجـه زمینـه را بـرای فرمانروایـان مسـتقل افغـان 

از قبیـل  طاهریـان، صفاریـان، سـامانیان، غزنویـان، غوریـان وغیـره فراهم نمود.

ظهور طاهر فوشنجی
شــخصیت بــزرگ ملــی دیگرایکــه بــا سیاســت، عقــل وتجربــه خویــش توانســت 

1.  تاریخ افغا نستان، جلد سوم، نگارش غبار وعلی احمد نعیمی، طبع کابل ،دلو 1326، ص 76-74
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از یــک طــرف دشــمنی هــای افغــان وعــرب را پایــان بخشــد واز جانــب دگــر آزادی 
افغانســتان را اعالن نماید ونخســتین دولت مســتقل ملی افغانســتان را در دوره 
اســالم بوجــود آورد طاهــر فوشــنجی بــود. مؤلــف کتــاب آریانــا یــا افغانســتان برایــن 
دوره از تاریــخ افغانســتان وموقــف مســتقل دولــت افغــان از خالفــت عباســی 
ــخ افغانســتان ســیرمخصوصی  ــدازد:   "از ایــن وقــت تاری چنیــن روشــنی مــی ان
میگیــرد وروابــط ایــن مملکــت بــا خالفــت بغــداد محــض جهــت احتــرام مقــام 
روحانــی خالفــت باقــی مــی مانــد. از ایــن زمــان بــه بعــد،  آریانــا مســتقل میشــود 
ومرکــز دولــت هــای بــزرگ ملــی واســالمی میگــردد وپادشــاهان افغانســتان بــا 
اســتقالل تمــام حکومــت نمــوده وجــز روابــط مســاویانه، متقابلــه واحتــرام مقــام 
خالفــت بــا دولــت عباســی ســروکاری نمیداشــته باشــند واگراحیانــًا القــاب ویــا 
فرمانی را جهت اعالن و رکال م ســلطنت ومعرفی حوزۀ اقتدارومقبوضات شــان 
ازخلیفــه عباســی تقاضــا مــی نماینــد،  صــرف از نقطــه نظــر روحانــی ومشــروعیت 
مذهبــی امامــت وســلطنت شــان بریــک تــودۀ مســلمان میباشــد وبــس.  روابــط 
طاهــری  دولــت  تأســیس  از  بعــد  عباســی  خلفــای  بــا  افغانســتان  شــاهان 
افغانســتان ماننــد روابــط پادشــاهان اروپائــی بــا پــاپ درقــرون وســطی واوایــل 
کــه درهمــه امورخــود مســتقل وخــود مختاربــوده و صــرف  قــرون جدیــده میباشــد 
ــاپ  ــا پ ــتانه را ب ــط دوس ــود رواب ــلطنت خ ــی س ــۀ روحان ــهرت وجنب ــام وش ــرای ن ب
کــه  گمــان میکننــد  گــر چــه بعضــی از مورخیــن اروپائــی  محتــرم مــی شــمردند. ا
پادشــاهان افغانســتان )آریانــا( در تمــام دورۀ امپراطــوری عباســی مطیــع وفرمــان 
گان او محســوب میگردیدنــد، ولــی واقعــات  بــردار خلفــأ بــوده ودســت نشــانده 
کــه اقتــدار ســالطین مــا ونفــوذ  ــد  وحــوادث آن وقــت در هــردوره ثابــت مــی نمای
شــان در اثــر مجاهــدات ومســاعی خودشــان وقــوۀ ملــت بــوده اســت نــه بــا اســاس 
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گــر عناویــن، القــاب وفرمــان خلفــای بغــداد وقتی  فرمانهــا ومقــرری هــای بغــداد. ا
کــه دول ملــی آریانــا را تشــکیل و تاســیس مــی نمودنــد  بــه پادشــاهان مــا میرســید 
گشــائی فراهــم میداشــتند، خلفــا  وقــوای بــزرگ را جهــت صیانــت وطــن وجهــان 
کــه حکومــت مســتقل ونیرومنــد ایــن  نیــز صــالح خــودرا در ایــن مــی دیدنــد 
ــل اهــدای مقــام خالفــت در مــوارد  ــد وبمقاب مملکــت را دوســت خــود نگهدارن

الزمــه از آن اســتفاده نماینــد."1 
طاهـر فوشـنجی بـا وجـود خدمـات بـزرگ ایکـه در تقویـۀ امپراطـوری اسـالم 
نمود وبا وجود اینکه روابط خیلی دوسـتانه با خلفای عباسـی داشـت،  به جرم 
داشـتن احساسـات ملـی واعـالن اسـتقالل افغانسـتان بـا الخـره بعـد ازچندیـن 
کـه بـرای قتـل اووسـقوط دولـت طاهـری افغانسـتان چیـده شـده بـود،   دسیسـه 
ازطـرف گماشـتگان خلیفـه زهرداده شـد. ښـاغلی علی احمـد نعیمـی راجع به 
مرگ طاهر چنین مینویسد: "موقعیکه مامون فرمان حکومت طاهر را برخراسان 
امضا نمود به نسبت نگرانی خاطریکه ازاو دردل داشت و جهت آنکه همیشه 
گلثـوم بنـت ثابـت را بریاسـت اداره پسـته  ازرویـه وطرزحکومـت اوبـا خبرباشـد،  
خراسـان مقررکـرد تـا دایمـًا اوضـاع وافکارطاهررامراقبـت نمـوده وی را ازآن باخبـر 
سـازد ونیـز احمـد بـن ابـی خالد وزیر مامـون چون از طاهر بـه نزد خلیفه ضمانت 
کـرده بـود کـه مخالفـت ننمایـد،  یکـی از مالزمـان مقـرب ومحـرم خـود را در ظاهر 
امـر بـه طاهـر بخشـید تـا بخدمـت او باشـد ولـی درباطـن بـه آن غـالم امـرو دسـتور 
داد تـا هـر وقتیکـه طاهـر بنـای شـورش وآزادی را بگـذارد بـه قتـل او اقـدام نمایـد."

این بود که طاهر بقول طبری بروز جمعه 24جمادی االخر سال 207 هجری  
بعـد از ادای نمـاز جمعـه برمنبـر بـر آمـده نـام خلیفـه را از خطبه انداخـت،  اعالن 

یانا یا افغا نستان قدیم، توروایانا، قسمت دوم، ص 28-27 1.  آر
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حریـت نمـوده و نعـرۀ آزادی را بـه آسـمان بلنـد  و پرچـم اسـتقالل را در فضـای 
کوهسـار آریانـا بـه اهتـزاز درآورد.1  طاهـر بعـدًا بـه قصـر نشـیمن خـود مراجعـت 
کـرد، ولـی بـزودی احسـاس عاللـت ومریضی نموده در شـب همـا ن روز بصورت 
گفـت ونامـی از خـود بـرای فرزنـدان  فجیعـی و بظـن غالـب تسـمم دنیـا را پـدرود 
آریانا گذاشـت که تا ابد در دامان افق خراسـان ثبت خواهد ماند. با این ترتیب 
نخستین شخصیت ملی، بعد از ابومسلم خراسانی، که قدم اولین را در تأمین 

اسـتقالل ملـی مملکـت گذاشـت در سـال 822 میـالدی از بیـن رفت. 

دولت صفاری نمونه بارز ملیگرایی افغان
از ســقوط دولــت طاهــری افغانســتان در ســال 872  دولــت دیگرایکــه بعــد 
میــالدی بوجودآمــد، دولــت صفــاری افغانســتان بــود.  ایــن دولــت بــارز تریــن 
نمونــۀ از ملیگرایــی افغــان در برابــر ملیــت عربــی شــمرده میشــود. مؤســس ایــن 
کــه بنــام یعقــوب بــن لیــث صفــاری سیســتانی شــهرت دارد میتــوان  دودمــان را 
کامــل تریــن شــخصیت هــای ملــی وبزرگتریــن محــرک جنبــش ملــی  از جملــه 

افغانهــا دربرابراســتیالی عــرب دانســت. 
سیاسـت  ادامـه  افغانسـتان  طاهـری  دولـت  سـقوط  بـزرگ  عوامـل  از  یکـی 
معتدل ودوستا نۀ امرای طاهری افغانستان در برابر خالفت عباسی بود که برای 
تقریبـًا نیـم قـرن دوام کـرد. تعقیب این سیاسـت ازطرف عناصرملی افغانسـتان 
احساسـات   اینکـه  تـا  نمیشـد  دیـده  خـوب  نظـر  بـه  ملـت  طبقـات  واکثریـت 
کامـاًل ملـی  وعصبیـت هـای ملـی زمینـه را جهـت بـه میـان آوردن یـک دولـت 

1.  باستناد تاریخ افغا نستان، نگارش غبار ونعیمی، جلد سوم ،ص 126.
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وجـدی افغـان مسـاعد سـاخت.1 سیاسـت داخلـی یعقـوب را میتـوان بـا ذکـر از 
بیـن بـردن ملـوک الطوایفـی، تامیـن وحـدت ملـی، تشـکیل یـک دولـت نیرومنـد 
ملـی، ترویـج وتقویـه زبـان ملی دری در مقابل لسـان بیگانۀ عربی وتنظیم وتقویه 

نظامـی خالصـه نمـود.
سیاسـت خارجی او ضد یت با امپراطوری عرب، تشـکیل یک امپراطوری 
کهای افغانستان کشورهای پارس، ماورالنهر وحتی  بزرگ افغان که به عالوۀ خا
عـراق عـرب را دربرمیگرفـت بـود. صفـاری هـا بـرای پیشـبرد اهـداف ملـی شـان 
عـزم جـزم داشـتند وکسـانی را کـه مخالـف ایـن نهضـت ملـی بودنـد دزد وراهـزن 

می خواندند.2 
یعقوب دربین سـالهای 864 و 867 میالدی والیات سیسـتان، زابلسـتان، 
امـل  طبرسـتان،  فـارس،  کرمـان،  نیشـاپور،  بلـخ،  تخارسـتان،  کابلسـتان، 
وخوزسـتان را فتـح نمـود ویـک امپراطـوری بـزرگ را تشـکیل داد. یعقـوب بنابـر 
دسـایس وضدیـت شـدید معتمـد خلیفـۀ عباسـی لقـب امیرالمومنیـن را اتخاذ 
نمـود.   درسـال 875 میـالدی تصمیـم گرفـت بـه عـزم فتـح بغـداد جا نـب عراق 
عرب لشکر کشی کند وثابت نماید که اگر بعضی از پادشاهان افغان اقدامی به 
فتـح وتسـخیر بغـداد ننمـوده انـد، دلیل آن فقط احتـرام مرکز خالفت اسـالم بوده 
ودلیـل دیگـری نـدارد.  بنـا بـران بـه سـفارش خلیفـه ومذاکراتـش بـرای صلـح کـه 
همیشـه بـروی مکروحیلـه، غدروفریـب اسـتوار بوده وقعی نگذاشـت.  امـا بازهم 
ک افغان وایمان محکمی که به آئین اسـالم داشـت و دراثرمکروفریب  با قلب پا
کـه در آینـده  گرفـت  سیاسـیون عـرب بـه آرزویـش موفـق نگردیـد.  امـا تصمیـم 

1.  افغا نستان بیک نظر، غبا ر، ص 71-70
یانا یا افغا نستان، نجیب اهلل توروایانا، قسمت دوم، ص 37 2.  آر
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قصدش را جامه عمل بپوشـاند ولی متاسـفانه مرگ بوی مهلت نداده ودر سـال 
879 میـالدی بـا داشـتن یـک عالـم آرزو درگذشـت.  یعقـوب چـون بـه دسـایس 
پرتزویـر سیاسـیون دربـار بغداد خـوب آ گاه بود حتی هنگامیکه مریض ونزدیک 

بـه مـرگ بـود بـه سـفارت خلیفـۀ عباسـی بـرای صلح جـواب منفـی داد. 
گردیـد.  وی  جانشـین  صفـاری  عمرولیـث  بـرادرش  یعقـوب  ازمـرگ  بعـد 
عمـرو ماننـد بـرادرش تنهـا مـرد سـپاهی نبـود، بلکـه ازسیاسـت وتدبیـر نیـز بهـره 
تـا  مجبورسـاخت  را  عباسـی  خلیفـۀ  وی  سیاسـت  چنانچـه  داشـت.  کافـی 
ازدرآشـتی پیـش آمـد نمـوده وبـا صـادر نمـودن فرمانـی فـارس، کرمـان، اصفهان، 
سیسـتان، سـند وسـایروالیات شـرقی افغانسـتان یا آریانای قدیم راجزسـلطنت 
او شـناخته وهـم مقـام شـحنگی بغـداد را کـه محـض اهمیت معنـوی ومذهبی 
داشـت بـه اواعطـا نمـود. امـا چون خلفای عباسـی ازموجودیت یـک دولت قوی 
درافغانسـتان سـخت در اندیشـه بودند، همیشـه ازدسـایس سیاسـی و افروختن 
جنگهـای داخلـی درازبیـن بـردن دولـت هـای ملـی افغانسـتان کار گرفتـه وبنـام 
اسال م واسالمیت پادشاهان مسلمان افغان را فریب میدادند. چنانچه یکی از 
مؤرخین افغان این موضوع را چنین تائید میدارد: "اهل آریانا همیشـه به اسـالم 
واسـالمیت عقیـده مخصوص داشـتند ومقام روحانی خالفـت راحتی المقدور 
ک وبـی آالیـش را به  احتـرام مـی کردنـد. خلفـای بغـداد نیـز همیشـه ایـن حـس پا

منافـع خـود اسـتعمال نمـوده مسـلمانان آریایـی را گـول مـی زدنـد."1 
کـه از وجـود یـک دولـت بـزرگ در آریانـا در خـوف  چنانچـه خلیفـه عباسـی 
واندیشـه بـود بـا وجـود روابـط دوسـتانه بـا عمـرو، آتـش جنـگ هـای داخلـی را در 
آریانا دامن میزد. بنابرآن عمرومجبورشـد در سـال 277 هجری به فارس وکرمان 

یا نا یا افغا نستان، نجیب اهلل توروایانا، قسمت دوم ،ص 43 1.  آر
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آمـده وبـا عباسـیان دسـت وپنجـه نـرم نمایـد. در ایـن جنـگ عمـرو چهـار هـزار 
اسـیر گرفـت امـا چـون خلیفـۀ عباسـی بازازدرصلح پیـش آمد، عمرو مجبورشـد 
بازگـردد.   خلیفـۀ عباسـی ازپیمـان شـکنی هـا وحیلـه هـای سیاسـی صـرف 
کـه از آریایـی هـای  نظـر ننمـوده وحینیکـه عمـرو میخواسـت دولـت سـامانی را 
کمیـت خـود در آورد و وحـدت اداری  باختـر تشـکیل شـده بـود تحـت نفـوذ وحا
آریانـا را تامیـن کنـد،  ازموقـع اسـتفاده نمـوده وهـردو حکومـت افغـان را در مقابـل 
فـراوان  هـای  کمـک  یـک طـرف  از  نمـود. خلیفـه عباسـی  اسـتعمال  یکدیگـر 
مـادی بـه اسـماعیل سـامانی تقدیـم نمـود و از جانـب دیگـر عمـرو را تشـویق بـه 
جنـگ ومبـارزه  بـاوی نمـود. درنتیجـه ایـن جنـگ داخلـی قـوۀ عمرولیـث ازهـم 
پاشـیده وخـود عمـرو نیـز در سـال 287 هجـری اسـیر گردیـد. خلیفه عباسـی که 
کمیـت اورا بـر  منتظـر نتیجـه جنـگ بـود سـفیری بدربـار اسـمعیل فرسـتاد وحا
تمـام  خراسـان، مازنـدران تـا چنـد میلـی عـراق بـه رسـمیت شـناخت ودرمقابـل 
ازاسـماعیل تقاضـا نمـود تـا عمرولیـث را بـدر بـارش بفرسـتد.   اسـماعیل بعـد از 
مشوره با عمرو اورا بدربار خلیفه فرستاد وخلیفه عباسی نظر به کینۀ دیرینه که 
با این شـاه بزرگ، الیق ودلیرافغان داشـت با اسـاس سیاست استعماری بغداد 
وحـس انتقـام ناجوانمردانـه اورا زندانـی سـاخت تـا اینکـه عمرولیث در سـال900 
میـالدی )289( هجـری درزنـدان بغـداد ازجهـان درگذشـت. بامـرگ وی دولـت 
صفـاری افغانسـتان نیـز رو بـه انحطـاط گذاشـت وجایـش را بـه دولـت سـامانی 

افغانسـتان خالـی نمود.
 ښـاغلی توروایانـا را جـع بـه اسـارت عمرولیـث صفـاری بدسـت اسـمعیل 
بـا  "اسـمعیل  نویسـد:  مـی  چنیـن  درباربغـداد  سیاسـی  هـای  وتوطئـه  سـامانی 
کـرد و اورا معـزز ومحتـرم دردربـار خویـش  رقیـب بـزرگ خـود جوانمردانـه معاملـه 
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کرصفاری  نگـه میداشـت وتمـام وسـایل راحـت اورا فراهـم میکـرد. حتـی عسـا
وهموطنان خویش را آزاد گذاشـته اذیتی به آنها روا نداشـت. عمرولیث ملتفت 
گردیـد کـه اسـمعیل آریایـی ودوسـت آریانـا بـوده ودرمقابلـه بـا او مردانگـی بزرگـی 
بخرچ داده اسـت. خلیفه عباسـی ملتفت شـد که اگردسـت وپائی نزند ممکن 
اسـت امیراسـمعیل سـامانی بـا عمرولیـث دوبـاره ازدرصلـح ومواخـات درآمـده 
واورا بـه تخـت وتاجـش برسـاند وخطرآریانـا بـاز ازطـرف دولـت صفـاری عـرض 
کمیـت اورا برتمـام خراسـان،  انـدام نمایـد. سـفیری بدرباراسـمعیل فرسـتاده حا
سجسـتان، مازنـدران وعـراق شـناخته عمرولیـث را تقاضـا نمـود. اسـمعیل در 
کـرد.  ایـن بـاره بـا عمرولیـث مشـوره نمـود وآرزوی خـود را درنگهداشـت اواعـالم 
بـدون جنـگ وخونریـزی  کـه وحـدت واقتدارآریانـا  ولـی عمرولیـث چـون دیـد 
حاصل میشـود اسـمعیل رادرجواب رد منع نموده اسـارت دربارخلیفه را ترجیع 
گردیـد. امیـر اسـمعیل موکـب شـاهانه وهیمـۀ بزرگـی  داد وعـازم دربارخالفـت 
بـرای عمرولیـث ترتیـب داد واورا بـا احتـرام زیـاد بدربارخالفـت فرسـتاد. خلیفـه 
عباسـی نظـر بـه کینـۀ ایکـه در بیـن عباسـیها وصفاریـان  موجـود بـود وسیاسـت 
امپریالیسـتی بغداد، عمرولیث را در زندان انداخت تا اآنکه پس از سـه سـال در 

گفـت."1 اسـارت پـدرود حیـا ت 
 ایـن اسـت نمونـۀ بـا رزی ازگذشـت اجـداد ما در برابر وحدت ملی کشـور که 

ازآن بایـد درس گرفـت وایـن درس را بایسـت بـه دیگران آموخت.
کـه طاهریـان وصفاریـان أحیـای زبـان ملـی را در مقابـل زبـان  گفتـه نمانـد   نا
بیگانه عربی یک شرط اساسی استقالل ملی میدانستند. بنا بران برای رهائی 
از چنـگ اسـتعمارعرب وبـرای مدافعـۀ هویـت ملـت خویـش مجبورگردیدنـد 

یانا یا افغا نستان، نجیب اهلل توروایانا، قسمت دوم، ص 56-55 1.  آر
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زبانهـای محلـی وملـی خویـش را پـرورش دهنـد. از همیـن جـا اسـت که شـالودۀ 
زبـان دری افغانسـتان درعصرایشـان ریختـه شـد. زبـان ملـی دری را بـا مسـاعی 
خود با وج کمال رسانیدند ونخستین معماران کاخ زبان دری چون ابوالعباس 
آصـف  بـن  محمـد  ورزیـد،  مبـادرت  ملـی  داسـتانهای  نظـم  بـه  کـه  مـروزی 
سـکزی، سـام گـراد سیسـتانی، محمـد بـن مخلـد سـکزی ،حنظلـه بادغیسـی، 

گرگانـی، صانـع بلخـی وغیـره ظهـور نمودنـد.  فیروزمشـرقی، ابوسـلیک 

سامانیان وامپراطوری اعراب
بعــد از انقــراض دولــت صفــاری افغانســتان،  ســامانیان بلــخ اســاس یــک دولــت 
مقتــدر ونیرومنــد افغــان را در آریانــا ریختنــد و طــرز اداره وتشــکیالت دولتــی 
ودربــاری خــود را بــا اســاس تشــکیالت اداری آریانــا طرح نمودند. دولت ســامانی 
بــه ســرعت توانســت نفــوذ خــودرا در ســرتا ســر آریانــا پخــش نمــوده وحــدود دولــت 
خویــش را از طــرف شــما ل تــا صحــرای کبیــر روســیه،  از طــرف شــرق بــه دره ها ی 
تیانشــان، از طــرف جنــوب بــه خلیــج فــارس وآریانــای شــرقی واز طــرف مغــرب تــا 

چنــد میلــی بغــداد برســانند. 
سـامانیان بیـش از همـه بـه ترقی وانکشـاف مدنیـت آریایی، علـوم وصنایع، 
گردیده وآنرا به معراج کمال رسـانیدند. بزرگترین  شـعر وادب وزبان ملی متوجه 
پادشـاه این دودمان امیر اسـمعیل بود که در سـال 848 میالدی ) 234هجری( 
درسـال   وپرطنطنـه  شـکوه  بـا  سـلطنت  سـال   34 بعـداز  و  بـود  گردیـده  تولـد 
907میـالدی )293هجـری( وفـات نمود.  امیر اسـمعیل به عالوۀ نفوذ سـلطنتی 
ازنظر نفوذ اخالقی، عدالت، صفای قلب، سخاوت وجوانمردی نیزدرجامعه و 
وطن احترام ومحبوبیت فراوانی داشت. سامانی ها در اداره مملکت کاماًل آزاد 
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ومستقل بوده واز بغداد اطاعت نمی کردند ومانند خلفای بغداد امیرالمومنین 
گونه اختالف قابل ذکری  خوانده میشـدند. در زمان حیات امیراسـمعیل هیچ 
ودولـت  نداشـت  وجـود  بغـداد  وخالفـت  افغانسـتان  سـامانی  دولـت  بیـن  در 
سـامانی فقـط آرزومنـد بـود کـه اسـتقالل ووحـدت ایـن سـرزمین ازطـرف خلفای 
گـردد. از طـرف دگرخلفـای بغـداد تـا زمانیکـه دولـت سـامانی  عباسـی احتـرام 
افغانسـتان دارای اقتدار وعظمت بود همیشـه از دردوسـتی ومالیمت پیش آمد 
نموده اما بعد از مرگ امیر اسـمعیل سیاسـت کهنه اسـتعماری خودراازسرگرفته 
وبـاز سـعی ورزیـد زمینـه نفـاق، تجزیـه، تشـتت وپراگندگـی را در آریانـا فراهـم 

سازند. 
سامانیان مانند طاهریان وصفاریان عشق وعالقه خاص به زبان وشئونات 
ملی خویش داشتند چنانچه در دوره ایشان زبان ملی دری به اوج ترقی وکمال 
بودنـد  ملـی  زبـان  مشـوق  بزرگتریـن  سـامانی  گان  وشـاهزاده  سـالطین  رسـید. 
چنانچه در اثر تشـویق وحمایت شـان نویسـندگان، سـخنوران وشـعرای بزرگی از 
قبیـل ابوالمویـد بلخـی، ابوعبداهلل جعفر بن محمد رود کی، ابوحفص سـغدی، 
ابوعبـداهلل فـرارودی، ابوشـکور بلخی، ابوالحسـن شـهید بلخی، مـرادی تخاری، 
رابعـه بلخـی،  صـا نـع بلخـی، لوگـری چنـگ زن، معروفـی بلخـی، خسـروانی، 
ابوعلـی محمـد بـن احمـد دقیقـی بلخـی، بدیـع بلخـی، بلعمـی، موفـق هراتـی 

وغیـره در آسـمان علـم وادب چـون سـتارگان درخشـان ظهـور نمودنـد. 

غزنویان وامپراطوری اعراب
در تاریــخ بعــد از اســالم عصــر غزنویــان که پایتخت آن در قلب کوهســاران افغان 
بــود، درخشــان تریــن ومهــم تریــن دوره افغانســتان شــمرده میشــود. ســلطنت 
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غزنــوی شــکوه وعظمــت واقعــی را درایــن ســرزمین بــارآورد. 
میـالدی   1030 الـی  از967  کـه  سـبکتگین  پسـر  غزنـوی  محمـود  سـلطان 
کـه در تاریـخ نظامـی وادبـی  زیسـت نمـود،  بزرگتریـن شـاه ایـن دودمـان اسـت 
جهـان شـرق مقـام ارجمنـدی داشـت وبزرگتریـن جنـرال نظامـی فاتـح ومربـی 
علـم وادب محسـوب میگـردد. ایـن شـاه بـا عظمـت افغانسـتان وحـدت ملـی، 
را  ومقتـدری  وسـیع  وامپراطـوری  نمـوده  تأمیـن  را  افغانسـتان  واداری  مذهبـی 
کـه از دریـای آمـو الـی رود خانـه سـتلج وسـعت داشـته، فـارس  اسـاس گذاشـت 
وقسـمت اعظـم هنـد را دربـر میگرفـت ومسـتملکات آن ازدریاچـه ارال تـا بحـر 
هند وازعراق عجم تا رود خانه گنگای بنگال ادامه داشـت. خدمات وکوشـش 
های فراوانی که شهنشـاه غزنه در ترویج ونشـر دین وتمدن اسـالم نمود در تاریخ 
اسالم بی نظیر وبی سابقه است.  چنانچه درجریان هفده حمله فاتحانۀ خود 
بـه هنـد تمـام پنجـاب وقسـمت هـای شـمالی وغربـی هنـد را فتـح نمـوده ویـک 
قسـمت بزرگ نفوس هندرا بدین اسـالم مشـرف ساخت واساس کشور اسالمی 
کشـور  گذاشـت وبـا ایـن ترتیـب موقعیـت ملـی وبیـن المللـی  کسـتان امـروز را  پا

خویـش را بـرای قرنهـای متمـادی قایـم نمـود. 
اسـالم عشـق وعالقـه  وتمـدن  نشـر دیـن  بـه  بـزرگ  همـان طوریکـه محمـود 
مفـرط داشـت؛  نشـرزبان، تهذیـب ومدنیـت افغـان نیزدربـالد مفتوحـه یکـی از 
آرزوهـای عالـی وملـی او را تشـکیل میـداد. چنانچـه زبـان ملـی دری را طـوری در 
دربارش تشـویق وپرورش نمود که در اندک زمانی به ترقیات عالیه نایل گردیده 
ودرسرتاسـرممالک هـم جوارنشـر گردیـد. بـه عبـارت دیگـر در دوره او افغانسـتان 
گردیـد ومهـم تریـن مرکـز سیاسـی،  نـه تنهـا از نـگاه ثـروت مـادی سرشـار ومعمـور 
نظامی، تجارتی وصنعتی شناخته شد،  بلکه درعین زمان غزنه پایتخت زیبا 
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وبا شـکوه اوبزرگترین مرکز کلتوری جهان اسـالم ومحل پرورش شـعراٴ، فالسفه، 
تاریـخ علـم وادب  کمتـر در  کـه نظیـر آن  گردیـد  مؤرخیـن، هنـروران ومعمـاران 
جهان شـرق به مشـاهده رسـیده اسـت. از شـعرا وشـخصیت های بزرگ علمی 
سیسـتانی،  فرخـی  مـروزی،  عسـجدی  بلخـی،  عنصـری  از  میتـوان  دوره  ایـن 
منوچهـری، فردوسـی طوسـی خراسـانی، بدیـع الزمـان، شـیخ ابوعلـی سـینای 
بلخی، ابوریحان البیرونی، ابوالفضل بیهقی، ابوالفتح بستی، ابوالخیر، سنائی 

غزنـوی وغیـره نـام بـرد. 
کـه در سـال 1940 نشـرگردیده    داکترارنولـد فلیچردرکتـاب افغانسـتا ن خـود 
راجع به عظمت غزنی چنین می نویسـد: "او) محمود غزنوی( یکی از بزرگترین 
و  باقصـر هـای مرمریـن  پایتختـش غزنـی  و  بـود  قوماندانهـای نظامـی آن عصـر 
 )Edward( ادوارد  پایتخـت  لنـدن  شـهر  زمانیکـه  بـود.  گردیـده  مزیـن  پرشـکوه 

گلـی نبـود."1  وهارولـد )Harold( بیـش از یـک دهکـده 
از  نمـود  انتخـاب  امپراطوریـش  پایتخـت  را  زیبـا  کـه غزنـه  محمـود همیـن 
خالفـت بغـداد رسـمًا شناسـایی اش را بحیـث شاهنشـاه افغانسـتان مطالبـه 
کـرد. خالفـت بغـداد نـه تنهـا اورا بـه صفـت یک سـلطان قانونی آریانا شـناخت، 
کـرد.  بعـد از فتوحـات  بلکـه در عیـن زمـان لقـب یمیـن الدولـه را نیـز بـا او عطـا 
سـلطان درهنـد، خالفـت بغـداد هندوسـتان وخـوارزم را نیزجزامپراطـوری وی 
کتـاب آریانـا راجـع بـه چگونگـی روابـط سـلطنت غزنـوی  شـناخت. صاحـب 
افغانسـتان وخالفـت بغـداد چنیـن تذکـر میدهـد:  "در ایـن مـورد الزم اسـت ایـن 
نقطـه تصریـح گـردد کـه دولـت عباسـی در زمـان    القادرباهلل سیاسـت خویش را 
درمقابـل آریانـا تغیـرداده بـود. زیـرا تجاربیکـه ازمخالفـت هـا با ابومسـلم مـروزی، 

1.  افغا نستان شاهراه کشور گشایی، ارنولد فلیچر، ص 35
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طاهـر فوشـنجی، صفاریهـا وسـامانی هـا حاصـل نمـوده بـود بـه عباسـیها ثابـت 
گاه نمیتواننـد نیـروی ملـی آریانـا را مغلـوب خویـش قراردهنـد  کـه هیـچ  میکـرد 
واگر احیانًا به برانداختن یکی از دول آریائی اقدام نمایند،  فورًا بجای آن دولت 
نیرومندتـری عـرض انـدام مـی نمایـد. بنـا بـران بـا سـلطان غزنـوی ازدردوسـتی 
درآمدنـد وایشـان را حامـی وپشـتیبان خویـش قـرار دادنـد. یـک مسـلۀ دگـر نیـز در 
تغییر سیاسـت دولت عباسـی به مقابل آریانا موثراسـت و آن عبارت از ضعف 
دولت عباسـی واقتدار  شـاهان غزنوی اسـت." 1  در نتیجه گفته شـده می تواند 
کـه دولـت غزنـوی افغانسـتان ماننـد دولـت عباسـی یکـی از دولـت هـای مقتـدر 
گاه آرزو نداشـت ازسیاسـت بغـداد  اسـالمی باقـی مانـد وسـلطان غزنـوی هیـچ 
پیـروی نمایـد. بلکـه بـه عکـس دولـت عباسـی مجبـور بـود بـا مرامهای سیاسـی 

دربـار غزنـه توافـق وهـم آهنگـی نشـان دهـد. 

غوری ها وامپراطوری اعراب
وبنــام  بودنــد  اســالم دارای حکومــت محلــی  از  قبــل  ادوار  از  کــه  هــا  غــوری 
افغانســتان  در  هــا  از غزنــوی  بعــد  نیزخوانــده میشــدند،   حکمرانــان ســوری 
امپراطــوری بزرگــی را تشــکیل دادنــد.  ســلطان عــالٴ الدیــن غــوری مشــهور بــه 
جهــان ســوز دودمــان غزنویــان را منقــرض ودولت مســتقل غــوری را بــار اول اعالن 
نمــود. غوریــان بعــد از اســترداد والیــت شــمالی از ســلجوقیان، حــدود فتوحــات 
خویــش را در هندوســتان نســبت بــه غزنویــان جلوتربردنــد وسلســله غزنــوی را  در 

ــا درآوردنــد.  هنــد نیــز از پ
گنـگا  سـالطین ایـن دودمـان بعـد از فتـح پنجـاب و مـاورای سـند در حـوزه 

یا نا یا افغا نستان، نجیب اهلل توروایانا، قسمت دوم، ص 192 1.  آر
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نیز فتوحاتی کردند وسـالطین بزرگ ایشـان غیاث الدین وشـهاب الدین غوری 
قسـمت بزرگـی ازهنـد را فتـح ودرعـوض الهورشـهر دهلـی را پایتخـت سـلطنت 
افغـان در هنـد قـرارداده وکشـورهند را بـرای چندیـن سـال دیگر مسـند حکمرانی 
کـه ازسـال602 هجـری تـا سـال  دولـت هـای اسـالمی افغـان سـاختند. اینسـت 
اخیرقـرن دهـم هجـری درهنـد وسـطی، بنـگال، مالـوه، گجـرات، اوریشـه، دکـن 
وهنـد جنوبـی چندیـن سلسـله از شـاهان افغـان از قبیـل موالـی غـور) قطبیـه، 
بنگریـه،  سـوریه،  لودیـه،  خانیـه،  خضـر  تغلقیـه،  خلجیـه،  غیاثیـه(  شمسـیه، 
بهمینـه، فاروقیـه وغیـره بـرای چهارصـد سـال کامل حکومـت راندنـد ودرجریان 
ایـن مـدت تهـذ یـب وتمـدن، علـم وادب وصنعـت افغانسـتان اسـالمی را در 

سرتاسـر قـاره هنـد انتشـار دادنـد.1 
غـوری هـا یـا افغـان هـای سـوری هنـگام ورود اسـالم نیـز آزادی تـام خویـش را 
نگهداشته واعراب نتوانستند آنها را تحت نفوذ وتسلط خود درآورند. همچنین 
کلتورومدنیت بیگانه  کاماًل حفظ نموده واز قبول  غوریها شـعایر ملی خویش را 
جـدًا پرهیـز نمودنـد وبـه زندگـی سـاده خویـش قناعـت ورزیدنـد. غـوری هـا نـه 
تنهـا بـه ادبیـات زبـان دری اهتمـام زیـادی بخـرچ دادنـد،  بلکـه در پهلـوی ان 
در احیـای زبـان ملـی پشـتو نیـز سـعی بلیـغ وفراوانی مبـذول داشـتند وآنرا بحیث 
نامورزبـان  شـعرای  تعـداد  یـک  آوردنـد2.   در  ومترقـی  ادبـی  علمـی،  زبـان  یـک 
پشـتو ماننـد اسـمعیل سـړبنی، ملکیارغرشـین، تایمنـی، قطـب الدیـن بختیار، 
خرشـبن، ښـکارندوی، شـیخ متـی وغیـره چـون کواکـب درخشـانی دریـن زمـان 

کابـل  مجلـه  هندوسـتان،  در  افغانهـا  بنـام  غبـار  محمـد  غـالم  میـر  شـاغلی  مقـاالت  بـه  قسـمت  ایـن  در    .1
سـال1311ش، غـوری هـا تالیـف عتیـق اهلل پـژواک از نشـرات انجمـن تاریـخ وافغانسـتان از نشـرات انجمـن دایـرة 

شـود. مراجعـه  المعـارف 
یا نا یا افغا نستان، نجیب اهلل توروایانا، قسمت دوم، ص 192 2.  آر
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کـه قبـل از شهنشـاهی غـوری افغانسـتان نیزنـام  گفتـه نمانـد  بدرخشـیدند. نا
یکعده از سـخنوران بزرگ پشـتو ثبت تاریخ اسـت که معروفترین شـان امیر کرور 
جهان پهلوان، سـروان بسـتی وشـیخ اسـعدی سـوری اسـت. ازنوابغ تاریخ ونظم 
ونثرزبـان ملـی دری دریـن دوره میتـوان ازابوالحسـن احمـد سـمرقندی ،قاضـی 

مهنـاج السـراج وموالنـا جـالل الدیـن بلخـی نـام بـرد. 
اسـاس سیاسـت دولـت غـوری افغانسـتان را دفـاع از اسـتقالل ملـی آریانـا، 
تشـکیل  اسـالمی  خالفـت  بـا  دوسـتانه  وروابـط  افغـان  شهنشـاهیت  حفـظ 
کـه  غـوری  معزالدیـن  یـا  محمـد  الدیـن  شـهاب  وخدمـات  فتوحـات  میـداد. 
ازبزرگترین شـاهان وفاتحان سـالطین غوری اسـت درنشـر دین ومدنیت اسـالم 
درهندوسـتان مقام بزرگ وبرجسـتۀ را برای او درتاریخ اسـالم به خط زرین ثبت 
نمـود وجهـان اسـالم نمیتوانـد آنـرا فرامـوش نمایـد. بـا وجـود روابـط دوسـتانه در 
بیـن دولـت غـوری افغانسـتان وخالفـت بغـداد، سیاسـیون عـرب بـا هـزار حیلـه 
تشـنجات را بیـن غـوری هـا وخوارزمـی هـا دامـن زده ودر نتیجـه نـه تنهـا ایـن دو 
دولـت اسـالمی را طعمـۀ سـیالب خانه برانداز چنگیـزی گردانیدند،  بلکه تمام 
بـالد متمـدن اسـالم وخـود خالفـت بغـداد را بـه عین سرنوشـت دچار سـاختند. 

هجوم مغول
ســلطان عالوالدیــن محمــد بــن تکــش )1200 م ( بعــد از اینکــه دولــت غــوری 
بــزرگ خوارزمشــاهیان را درغرجســتان  افغانســتان را ســقوط داد وامپراطــوری 
کــه خالفــت بغــداد را  گرفــت  )میمنــه امــروز( بــه معراجــش رســانید،  تصمیــم 
ــا ایــن منظــور در ســال  گــردد.  ب از بیــن بــرده وخــود یگانــه امپراطــور عالــم اســالم 
گــی  1216 میــالدی فــارس را فتــح نمــوده وبــه قشــون  کشــی جانــب بغــداد آمــاده 
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میگرفــت.  در ایــن حــال تموجــن )Tamujan( معــروف بــه چنگیــز خــان بعــد از 
کــرد،  ممالــک همســایه  ــرم را مرکــز ســلطنت خــود در منگولیــا تعیــن  آنکــه قراق
کــرد. وی در ســال 1219  وچیــن را مــورد تهاجــم قــرار داده وپیگنــگ را غــارت 
میــالدی بــا دوصــد هــزار نفــر کــه صــد هــزار دیگــر اورا تعقیــب مــی نمود با وحشــت 
وشــدت بــی ســابقه افغانســتان را مــورد حملــه قــرارداد. چنگیز با مقاومت شــدید 
کلیــه  کــرد و  گردیــد ودر نتیجــه ملیونهــا انســان وحیــوان را نــا بــود  افغانهــا مواجــه 
شــهرهای آبــاد وزرخیــز افغانســتان ازقبیــل  بلــخ، مــرو، مرغــاب، هــرات، نیشــاپور، 
بامیــان وغزنــی را طعمــۀ حریــق نمــود. انهار و کانالهــای آبیاری را معدوم ســاخته 
وبــا الخــره آثــار تمــدن ومدنیــت افغــان را بکلــی از بیــن بــرد وآنــرا بــه یــک دشــت 
ــا بــه امــروز آن همــه خرابیهــا وویرانیهــا جبــران  ســوزان تبدیــل نمــود،  بحدیکــه ت
وترمیــم نگردیــده انــد. افغانهــا اگرچــه بــا هفتــاد هــزار نفــر ســلطان جــالل الدیــن 
کر  محمــد خوارزمشــاه را تقویــه وتجهیــز نمودنــد وبــا وجودیکــه در ســال 1221 عســا
مغل را شکســت دادند ونواســۀ چنگیز را در بامیان وداماد اورا درنیشــاپوربه قتل 

کاری را ازبیــش بــرده نتوانســتند.  رســانیدند،  امــا در برابــر هجــوم مغــل 
  از تذکـر وقایـع تاریخـی دیگـر ایکـه بـا ایـن فصـل کمتر ارتباط میگیـرد صرف 
نظـر نمـوده ومسـلۀ ملیگرائـی افغـان را در قـرن دهـم هجـری یعنـی بعـد از آنکـه 
ازنظراقتصـادی، سیاسـی  افغانسـتان  وتیمورلنـگ  درنتیجـۀ حمـالت چنگیـز 
وفرهنگـی ضعیـف میگـردد تحـت بـر رسـی میگیریـم. چـه مبـارزات دونیـم قرنـه 
کـه در بیـن دوقـوۀ نیرومنـد اسـالمی تحـت فشـار  وآزادیخواهـی مـردم افغانسـتان 
کاملی از ملت خواهی مردم این سرزمین در برابر شاهان  گرفته شده بود،  نمونۀ 

مسـلمان مغلـی وصفـوی شـمرده میشـود.
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فصل هشتم 
قیام ملی در برابر سلطه جوئی مغلی وصفوی

بصــورت عمومــی در ایــن دوره مــی توانیــم از شــش جنبــش بــزرگ ملــی مــردم 
افغانســتان بــرای اســترداد اســتقالل ملــی در برابــر پادشــاهان مســلمان یــاد آور 
گردیــم. یکــی از ایــن نهضــت هــای ملــی در تحــت قیــادت فریــد خــان ملقــب 
بــه شیرشــاه ســوری در ســرزمین هنــد بــراه انداختــه شــد، مرکــز دو نهضــت ملــی 
کــه عبــارت از نهضــت روشــانی ونهضــت معــروف خټــک اســت در پشتونســتان 
امــروزه ومرکــز ســه جنبــش دیگــر کــه عبــارت از نهضــت هوتکــی هــا، ابدالــی هــای 

هــرات وابدالــی هــای قندهــار بــود  در افغانســتان موجــوده واقــع اســت. 
را  ایـن جنبـش هـای ملـی شـکل یـک رسـتاخیز عمومـی ومنظـم  گـر چـه  ا
آزادی  را میتوانیـم اسـاس احسـاس ملیگرائـی و  آنهـا  آنهـم  بـا  نداشـتند،  ولـی 
خواهـی افغانهـا خوانـد. در نتیجـۀ ایـن مبـارزات ملـی از یـک طـرف احمـد شـاه 
ابدالـی توانسـت سـرحدات طبیعـی افغانسـتان را تأمیـن نمـوده واز جانـب دیگر 
نفـوذ واسـتعمار  برابـر  آزادی وطـن ومبـارزه در  تأمیـن  را در  افغانهـا  عنعنـۀ ملـی 
خارجـی تـداوم بخشـد.  در ذیـل راجـع بـا ایـن روحیـه ملـی، جنگهـا ومبـارزات 

آزادیخواهـی صحبـت مـی نمائیـم.



نهضت ملی شیر شاه سوری
بعــد از فــوت ظهیــر الدیــن بابــر پســرش همایــون در ســال 1530 میــالدی بــه 
ســلطنت رســید. جنبــش ملــی بزرگــی در تحــت قیــادت فریــد خــان معــروف بــه 
ــرای اســترداد ســلطنت از دســت رفتــۀ دودمــان لــودی افغــان  شیرشــاه ســوری ب
کــه بــا پنجــا ه  وگرفتــن انتقــام ابراهیــم لــودی آخریــن پادشــاه ایــن خانــدان درهنــد 
هــزار عســکر در برابــر بابــر قیــام نمــوده بــود و در ســال 1526 توســط بابــر در جنــگ 

کشــته شــده بــود بــراه انداختــه شــد. 1   معــروف پانــی پــت 
شیرشـاه سـوری ده سـال جنگیـد وچنانچـه در تاریـخ ذکـر اسـت، همایـون 
بارهـا توسـط شیرشـاه مغلـوب گشـت وسـاعتی را آرام ندیـد. شیرشـاه در نهایـت 
امـر در آخریـن نبـرد خویـش همایـون را بـه قـدری دسـت وپاچـه سـاخت کـه وی 
گنگا انداخت ودر نتیجه توسط سقائی بنام نظام از غرق شدن  خودرا بدریای 
دردریای گنگا نجات یافت. چنانکه مؤلف تاریخ افغانستان در عصر گورگانی 
کـت بـرون  جسـت، امـا رجال  هنـد مـی نویسـد: "بـه مـدد سـقاوی از گـرداب هال
گشـتند."2  مشـهوردربارهمایون بـا هشـت هزارمغـل درایـن وقـت غریـق بحرفنـا 
همایون بعد از نجاتش سـاحه را تا اندازۀ برخود تنگ دید که نتوانسـت برتخت 
گیـرد،  بنـا بـران سراسـیمه جانـب افغانسـتان فرارنمـود. امـا چـون  شـاهی قـرار 
جرئـت آنـرا نداشـت کـه درسـرزمین افغانهـا بـه زندگـی خـود ادامـه بدهـد، بدربـار 
شـاه طهماسـب فارس پناه برد وتا ز مانیکه شیرشـاه افغان حیات داشـت نامی 

ازهندوسـتان ویـا سـلطنت ازدسـت رفتـۀ خـود نگرفت.
بـزرگ  خدمـات  مصـدر  هندوسـتان  در  کـه  بـود  شـاهی  سـوری  شیرشـاه 

1.  شیرشاه سوری، ترجمه عزیزالرحمن سیفی ونوشته صدیق اهلل رشتین، طبع کابل 1334، ص 46
2.  تاریخ افغا نستان درعصر گورگانی هند، تالیف عبدالحی حبیبی، کابل 1341، ص 37
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گردید. چنانچه قوانین مالیات را اصالح نمود، راه ها و معابر را برای  اجتماعی 
تـردد عمومـی کـه دارای کاروان سـرایها، چـاه هـای آب و لـوازم دیگـر بـرای حفـظ 
وامـان وهـم چنـان آسـودگی مسـافرین ضـروری بـود بنـا نهـاد. تعصبـات دینـی را 
از بیـن بـرد وقوانیـن قضائـی الزم را وضـع کـرد چنانچـه بعـد از مـرگ وی از جملـۀ 
شـاهان مغـل تنهـا کسـی کـه توانسـت از او پیـروی کنـد همانـا جـالل الدین اکبر 
مغـل بـود وبـس. 1  اکبـر مغـل نیزدرحقیقـت کامـاًل مقلـد شیرشـاه سـوری خوانـده 
میشـود وتوانسـت در اثـر همیـن اقـدام خویش امنیت اراضـی تحت نفوذ خویش 

را نگهـدارد. 

نهضت روشانی
ــا یزیــد  ایــن نهضــت ملــی در ســرزمین موجــوده افغانســتان در تحــت قیــادت ب
گردیــد. مقصــد از ایــن جنبــش ملــی  انصــاری معــروف بــه پیــر روشــان آغــاز 
تحکیــم وحــدت ملــی وتأســیس یــک حکومــت آزاد افغــان بــود. بعــد از آنکــه 
شــیر شــاه ســوری بــا گذشــت پنــج ســال ســلطنت بــا عظمــت ودبدبــۀ خویــش 
کمــک ویــاری پادشــاه فــارس توانســت دوبــاره  درهنــد وفــات نمــود،  همایــون بــا 
گــردد.  همایــون بعــد ازیکســال ســلطنت وفــات نمــود وپســرش  بــه هنــد بــاز 
کــرد  ــا افغانهــا دوام داد وکوشــش  ــه مخالفــت ب ــه ســلطنت رســید. اکبــر ب اکبــر ب
کنــد.  چنانچــه در ســال 1586 بکنــار  کــه در ســرزمین ایشــان نفــوذ حاصــل 
کوکــه )بــرادر رضاعــی  رودخانــه اتــک آمــده و در تحــت ســپه ســاالری زیــن خــان 
اش( یــک لشــکر بــزرگ ومجهــز را جهــت تســخیر ســرزمین هــای افغــان فرســتاد. 
کارمنــد بــا تجربــه ودانشــمند خــود راجــا بیرمــل را بحیــث  در ایــن لشکرکشــی 

1.  جهت معلومات بیشتر  به رساله شیرشاه سوری ترجمه سیفی ونوشته رشتین مراجعه شود
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کــه درآن مغلهــا بــرای تأمیــن اغــراض  کــرد. ایــن جنگــی بــود  نایــب بــرادرش روانــه 
اســتعماری و افغانهــا بــرای حفــظ آزادی ملــی بــه مقابلــه هــای ســخت وخونیــن 
کر متجــاوز را دریکی  پرداختنــد. در نتیجــه افغانهــا بــا الخره موفق گردیدند عســا
از از دره هــای تنــگ در بیــن ســوات وبــا جورمحاصــره نماینــد. تعــدادی ازافغانهــا 
ازبلنــدی بــه لوالنــدن ســنگ هــای بزرگ وســنگ بــاران شــروع کردند ودســتۀ دیگر 
کشــیده بــا ایشــان درآویختنــد. ایــن حملــۀ افغانهــا طــوری شــدید  شمشــیرازنیام 
کر مغلــی مضطربانــه پــا بــه فــرار گذاشــتند  کــه پیــالن واســپان عســا ک بــود  وهولنــا
وعــده از منصبــداران معــروف مغــل بــه شــمول راجــا بیرمــل وهشــت هــزار عســکر 
کشــته شــد وزیــن خــان کوکــه بحالــت ابتر از تار یکی شــب اســتفاده نمــوده وخود 

را بدرباراکبــر رســانید.
 پیر روښـان با یزید بن عبداهلل نام داشـت.1  او از قوم اورمړ واصاًل قندهاری 
بود و درجریان این مبارزات ملی درعالقۀ کالی کرم وزیرستان زندگی می نمود. 
پیـر روښـان بـرای فـرا گرفتـن علـوم متداوله وفلسـفه بـه هنـد و ماورالنهرسـفرهای 
مغلـی  وتازمهاجمیـن  تاخـت  مـورد  او  آبائـی  سـرزمین  هنگامیکـه  بـود.  نمـوده 
بـه وطـن و وطندارانـش عالقـه شـدید  بیشـتر  از هـر چیـز دگـر  قرارگرفـت، چـون 
داشت، تجاوز بیگانگان را تحمل نتوانسته به وطن عودت نمود. در بازگشتش 
وحـدت ملـی را دربیـن مردمانـش تحریـک نموده ومخالفـت ومبارزه ملـی اش را 
در مقابـل مغلهـا اعـالن نمـود. چـون در پهلـوی تدبیر وسیاسـتیکه داشـت،  یک 
عالـم حسـاس و جیـد مذهبـی نیزبـود دراثرتبلیغاتـش تعـدادی زیـادی از افغانها  

بـه دور او جمـع گردیدنـد. 
نویسـندۀ کتـاب حیـات افغانـی  می نویسـد کـه: "بایزید عالنیه بـه پیروانش 

1.  تاریخ افغا نستان درعصر گورگانی هند، حبیبی ،ص 141
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کـه مغـوالن ظالـم انـد وبامـا نهایـت سـتم مـی ورزنـد، پـس الزم اسـت  مـی گفـت 
گـردن دور اندازنـد وآزادی خـود را حفـظ  افغانـان حلقـه اطاعـت بیگانـگان را از 
کنـد  کـه: "بـا یزیـد خـودش تصریـح مـی  کننـد."1    پوهانـد حبیبـی مـی نویسـد 
کـه فلسـفه قیـام وی درمقابـل مغـل همانـا رفـع سـتم ودفـع جـور وایـزای آن طایفـه 
بـوده اسـت زیـرا در حـدود 960 هنگامیکـه بیرم خـان از طـرف همایون حکمران 
قندهـار بـود،  بـا یزیـد سـفری بـدان صـوب کـرد ودرانجـا دیـد کـه لشـکریان مغـل 
گیسـوی یک بانوی افغان را به سـنگ آسـیاب بسـته بودند وچون سنگ آسیاب 
مـی چرخیـد ایـن بانـوی مظلـوم نیـز بـا آن دور میخـورد. بایزیـد چـون ایـن منظـره 
فجیـع را دیـد عـزم نمـود تـا قـوم خویـش را از ایـن مظالـم برهانـد وحکومـت ملی را 

اسـا س نهـد."2 
بـه ایـن ترتیـب پیـر روشـان در انـدک مدتـی موفق شـد در بیـن جمیع طبقات 
تولیـد  مغلـی  متجاوزیـن  واسـتعمار  سـلطه  برابـر  در  را  شـدیدی  تنفـر  پشـتون 
نمایـد. آخونـد درویـزه راجـع بـه پیرروشـان مـی نویسـد کـه میگفت: "هندوسـتان 
را میگیریـم.  تمـا م خزایـن اکبـر از آن مـن اسـت. بیائیـد بـا اسـپان خـود دورمـن 
گـرد آئیـد."3  در موضـوع تصـرف هنـد ښـاغلی حبیبـی چنیـن تذکرمیدهـد: "بـا 
یزید تنها نمیخواسـت که کوهسـارخودرا ازتسـلط شـاهان اجنبی برهاند،  بلکه 
اراده داشـت کـه برهنـد نیزتصـرف جویـد. ودرآنجـا پس داسـتان شـاهی افغـان را 
زنـده سـازد. وی دل گرمـی داشـت وهمـواره بـرای اسـترداد عظمـت کهـن افغـان 
میکوشـید ودرویزه مالی معاصر ومخالفش با این مرام بلند سیاسـی با یزید در 

1.  حیات افغا نی طبع الهور، 1867میالدی، ص 156
2.  تاریخ افغا نستان درعصر گورگانی هند، حبیبی، ص 145، بحواله تذکره االنصار خطی

3.  مخزن االسالم، آخوند درویزه، ص 418
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مخـزن االسـالم اثـر پشـتوی خـود چنیـن نوشـته ] لشـکر را فراهم میسـازم تـا هند را 
مسـخر کنم، هرکسـیکه اسـپ دارد بیاید، ثروت اکبر پادشـاه تمامًا از ماسـت.["1
پیـر روښـان بـرای تامیـن مقاصـد ملـی خویـش خزانـۀ ای داشـت و پیـروان او 
از آنچـه بدسـت میـا وردنـد حصـه پنجـم آنـرا تحویـل ایـن خزانه می نمودنـد.  پیر 
روښـان ازایـن خزانـه بـرای مسـتحقین اسـتفاده مـی نمـود. وی در مبـارزات ملی 

شـخصًا حصـه مـی گرفت وتنها مرد گفتارنبـود. چنانچه دریکی ازجنگهائیکه 
برضـد صوبـه دار آنوقـت درموضـع "کلـه دیـره" نمـود و چندیـن دعوتنامـه بکابـل 
کـه اهالـی آنجـارا هـم برضـد صوبـه دار مذکورتحریـک نمایـد،   نیـز فرسـتاده بـود 
گرفتاروزندانـی گردیـد. امـا افغانهـا بـزودی توانسـتند او را از حبس نجـات دهند. 
پیرروشـان مبارزۀ ملی خودرا ازسـرگرفت وبعدا ازحبس به عالقه کوهسـتانی تیرا 
رفـت وپشـتونها را کـه فریـب پول مغل را خورده بودندسـخت تنبیه نمود. مؤلف 
کـه یـک هـزارو سـه صـد تـن دسـتهای خـود رااز پشـت  تاریـخ مرصـع مـی نویسـد 

سربسـته وخـودرا بـه پیر روشـان تسـلیم نمودند.2
پیـر روشـان بعـدًا تیـرا را مرکـز فعالیـت هـای ملـی خویـش قـرار داد وآهسـته 
کـرد.  مغلهـای هنـد از نفـوذ  آهسـته نفـوذ او بـه عالقـه یـو سـفزائی نیـز سـرایت 
روزافزون او سـخت مضطرب ودر اندیشـه شـدند وچون جرئت انرا نداشـتند که 
مستقیما داخل پیکار گردند،  از چالهای سیاسی استعماری استفاده نمودند 
وخواسـتند تخـم نفـاق وتجزیـه  را دربیـن پشـتونهای مجاهـد بکارنـد. بنابـران 
عمـال مغـل توسـط سـید علـی ترمـزی مشـهوربه پیربابـا یکـی ازپیـروان متعصب 
اورا بنـام آخونـد درویـزه برضـد پیرروشـان اغـوا وتحریـک نمودنـد تـا ازنفـوذ او در 

1.  تاریخ افغا نستان درعصر گورگانی هند، ص 146
2.  تاریخ مرصع، افضل  خان ختک، ازنشرات واورتی، طبع 1860میالدی
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بیـن یوسـفزائی هـا جلوگیـری شـود.  قنبرعلـی پـدر سـید علـی ترمـزی  نیـز رسـوخ 
واعتباری در دربار مغل داشت وبا این ترتیب روابط مستقیمی در بین دسیسۀ 
گندهـای دورازاخالق  آخونـد درویـزه وپیـر بابا ایجاد و آنها به تبلیغات سـؤ وپروپا
علیه پیرروشان شروع نمودند.   نه تنها این مرد ملی ووطن دوست را پیر تاریک 
اسم دادند بلکه اتهاماتی نیزبه او بستند. بطور مثال عدۀ ازاتهامات شان علیه 

پیرروښـان قرارذیل بود:
1-پیرروشان قایل به نظریه وحدت الوجود است. 

2-پیر روشان زنان را در حلقه مریدان خویش داخل کرده است. 
3-زن ومرد در هنگام اجتماعات وعبا دات او یکجا شرکت میکنند. 

کـه در حلقـه مریدانـش شـامل نیسـت بنـام  4-پیـر روشـان جملـۀ کسـانی را 
ایشـان  ودارائـی  ملکیـت  جایـز  وارثیـن  را  خویـش  ومریـدان  کـرده  یـاد  مـرده 

میدانـد. 
مخالفیـن او حتـی کتـاب خیرالبیـان را کـه از تألیفات پیر روشـان اسـت وبه 
زبانهـای چهارگانـه پشـتو، دری، عربـی، واردو نوشـته شـده بـود،  درهرجاییکـه 
پیـدا مـی نمودنـد طعمـه حریـق می سـاختند. 1  اما پیرروشـان از جملـۀ مردمانی 
کـه بـا ایـن دسـایس ومخالفـت وقعـی داده ویـا درراه آزادی وآرزوهـای ملـی  نبـود 
اوسـد شـده بتواند. چنانچه او به مبارزات خویش دوام داد و زمانیکه با سـواران 
گـردد حیـن  خویـش موفـق شـد عالقـه "بـرده" را از اعمـال در بـار بابـری متصـرف 
مقابلـه خونینـی بـا گماشـتگان تازه دم مغلـی در موضـع "کاالپایـی" اورا  جل زده 
ک سـپردند. وفـات ایـن مـرد  و از تشـنگی جـان سـپرد و جسـد او را در اشـنغر بخـا
بزرگ ملی را در حدود 988 هجری تخمین کرده اند.  میگویند پیروان او جسد 

1.  تاریخ افغا نستان درعصر گورگا نی هند، حبیبی، ص 143
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این پیشـوای بزرگ شـانرا در تابوتی جا دادند و بقسـم تبرک باالی شـانه هایشـان 
از یکجـا بجـای دیگـر نقـل میدادنـد تا اینکه بدسـت آخونـد درویزه افتـاد. آخوند 

یـا افگنـد. درویـزه بعـد از آنکـه جسـد او را آتـش زد بدر
گـر چـه پیـر روشـان از جهـان چشـم پوشـید ولـی جنبـش آزادی خواهـی او  ا
گرفـت و  خامـوش نگردیـده و پسـر چهـارده سـاله اش جـالل الدیـن جـای او را 
مجاهداتـش را تعقیـب کـرد. فانـی کشـمیری راجـع بـه جـالل الدیـن چنیـن مـی 
نویسـد: "بعـد از بایزیـد جـالل الدیـن برتـری یافـت و بغایـت مسـتقل شـد عـادل 
و ضابـط بـود."1 جـالل الدیـن بابیسـت هـزار پیـاده و پنـج هزار سـواریکه از قبایل 
اپریـدی، یوسـفزائی، مومنـد و غوریـه خیـل جمـع نمـوده بود تا سـال هـزار هجری 
بـه مبـارزات خویـش علیه متجاوزین دربار بابـری دوام داد تا اینکه باالخره او نیز 
بدسـت شـخصی بنـام مرادبیـگ در راه ملیـت افغـان و آزادیخواهی به شـهادت 
بـه  اکبـر فرسـتاده شـد. شـاغلی پوهانـد حبیبـی راجـع  رسـید و سـرش بدربـار 
شـهادت جـالل الدیـن چنیـن مینویسـد: "باینطـور قـوای ظالم مغل یک مشـعل 
کلـۀ پرشـورآن رادمـرد افغـان را  کردنـد و  کانـون ملیـت افغـان را خامـوش  روشـن 

بدربـار هنـد روانـه سـاختند."2
شـیخ عمـر و خیرالدیـن بـرادران جـالل الدین نیز بعد از وی توسـط دسـایس 
دربار مغل به قتل رسـیدند. بعد از جالل الدین، احداد پسـر شـیخ عمر و نواسـه 
کـه در حیـن زمـان دامـاد جـالل الدیـن بـود، رهبـری تحریـک مقـدس  پیرروشـان 
آزادیخواهی را بدوش گرفت.  فانی کشمیری او را چنین معرفی میدارد:" احداد 
مـردی بـود عـادل و ضابـط، برآئیـن اجـداد رفیـع المقـدارش ثابـت و حـق مـردم را 

1. دبستان مذاهب ،تالیف فانی کشمیری،  طبع بمبی  1292- قمری،ص 252
2. تاریخ افغانستان در عصر گورگانی هند- حبیبی ص - 155
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بمردم رسانیدی و خمس اموال که از جهاد بهم رسیدی در بیت المال داشتی 
و آنـرا نیـز بـه غازیـان رسـانیدی".  در زمـان قیـام احداد بود که جهانگیـر در عوض 
اکبـر بـر تخـت هنـد جلـوس نمـود. جهانگیـر از جنگهایـی که بـا احـداد در چرخ 
کـه از  کتـاب تـزک جهانگیـری چنیـن مینـگارد:  "احـداد افغـان  لوگـر نمـوده در 
دیربـاز در کوهسـتان کابـل در مقـام سرکشـی و فتنـه انگیـزی اسـت و بسـیاری از 
کـه  افغانـان آن سـرحد بـر او جمـع شـده انـد از زمـان ولـد بزرگـوارم )اکبـر( تـا حـال 

سـال دهـم جلـوس مـن اسـت افـواج همیشـه بر سـر او تعیین بـوده انـد..."1
در یکی از جنگهائی که در بین احداد و قوای بابری واقع شد تقریبا سه هزار 
افغان جام شهادت نوشیدند.  از این تعداد کشتگان میتوان حدس زد که این 
جنگهـای آزادیخواهـی در برابـر متجاوزیـن مغلـی تـا چـه انـدازه شـدید و خونیـن 
بوده است. احداد تا سال 1053 هجری به مبارزات خویش دوام داده و باالخره 
در همیـن سـال در عالقـه نوانمـر یـا اوانمـر جام شـهادت را نوشـید.  میگویند بعد 
از آنکـه قـوای متجاوزیـن بعـد از مـرگ احداد داخل قلعـه او گردیدند هیچ فردی 
از افغـان هـا را باسـتثنای یـک دوشـیزۀ افغـان زنـده نیافتنـد. ایـن دوشـیزه افغـان 
نیـز تـا آخریـن مرحلـه تسـلیم نگردیده و در نتیجـه از پاروی  قلعه خـود را به پائین 

انداخـت و بایـن ترتیب مرگ را بر اسـارت ترجیـح داد.2
طوریکه منتخب اللباب مینویسد هنگامیکه سر احداد را بدربار جهانگیر 
فرسـتادند، جهانگیر از شـادمانی زیاد جشـن مجللی برپا نموده و بر سـپاهیانش 

تبریک گفت.3

1. تزک جهانگیری- طبع مرزا هادی در لکنهو- ص - 153
2. افغانستان در عصر گورگانی هند، حبیبی ص 158

3. منتخب اللباب فانی خان، طبع کلکته، 1896میالدی، ص - 358
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بایـن ترتیـب احـداد نیـز نـام بزرگـش را در تاریـخ ملـت افغـان ثبـت نمـود. 
احـداد  شـهادت  بـه  راجـع  هنـد  گورگانـی  عصـر  در  افغانسـتان  تاریـخ  مؤلـف 
چنیـن مینویسـد:  "بااینطـور احـداد روشـن نـژاد، بعـد از مقابلـه هـای مردانـه و 
جنگهـای آزادی طلبانـه، در مقابلـه قـوای شاهنشـاه از جهـان رفـت و نـام نیـک 
و جاویـدی را در جهـان ملیـت خواهـی و اسـتقالل طلبی در تاریخ گذاشـت که 
مردانگی تاریخی وی ورد زبان مؤرخین اجنبی است چنانچه صمصام الدوله 
همیگوید ]شـجاعت و بهادری او ناسـخ داسـتان رسـتم و افراسـیاب است و در 

کرپادشـاهی نمـود...[." عهـد جهانگیـر آویزشـهای سـخت بـا عسا
بعـد از احـداد پسـرش عبدالقـادر قیـادت مبـارزات آزادیخواهـی را بـدوش 
گرفـت.  عبدالقـادر در سـال 1037 هجـری ظفـر خـان صوبـه دار جهانگیـر را در 
کر متجاور را بکشت.  درۀ خرمانه تیرا مورد حمله قرار داد و تعداد زیادی از عسا
امـوال شـانرا بغنیمـت بـرد امـا نخواسـت بـه زنـان و اطفـال ایشـان اذیتـی برسـاند. 
مجاهدات عبدالقادر تا سال 1044 دوام کرد و باالخره او نیز بدست سعیدخان 
یکـی از صوبـه داران مغلـی در کابـل گرفتـار گردیـد و بدربـار شـاه جهان فرسـتاده 
شد. عبدالقادر بعدًا نفی البلد گردید و در سال 1046 هجری در پیشاور جهان 

گفت. را پـدرود 
بعـد از درگذشـت عبدالقـادر اهلل داد پسـر جـالل الدیـن و نواسـه پیرروشـان 
گرفـت. صمصـام الدولـه در ماثراالمـرا راجـع بـه اهلل  وظیفـه اجـدادش را بـدوش 
داد تذکـر میدهـد: "اهلل داد شـخصی بـود دالور بـا مـروت، نیکوفکـر و راسـت.  در 
تهذیـب و اخـالق بـی همتـا و هیـچ صوبـه داری بـدون مشـورت او کار نمیکـرد و 
همـه مـردم فـدوی او بودنـد اخیـرًا  شـاه جهـان از نفـوذ وی دردکـن ترسـید و بعـد 
گشـت... هنـوز پسـر و بـرادر  از وفـات در شـمس آبـاد ناندیـر دربـاغ خـود مدفـون 
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گوالیـار در زنـدان مغلـی  وی در عصـر جهانگیـر در سـال1028 هجـری در قلعـه 
کـه اهلل داد نیزاسـیر متجاوزیـن گردیـد و جهانگیـر اورا نفـی البلـد  بسـر میبردنـد 
نمـود. اهلل داد در زمـان شـاه جهـان دردکـن زندگـی مینمود در سـال 1058 هجری 
وفـات کـرد." 1   سـریحداد پسـر دیگـر جـالل الدیـن نیـز بـه مقابلـه هـای خونیـن بـا 
متجاوزیـن مغلـی پرداخـت تـا اینکـه در اثـر رشـوت و صـرف پـول هنگفت اسـیر 

گردیـد و در 1047 هجـری بـه امرشـاه جهـان در پشـاور کشـته شـد.
ایـن بـود شـرح مختصـری از زندگـی خانـواده پیرروشـان و تحریـکات مقدس 
کـه تاریـخ  آزادیخواهـی ایشـان در برابـر متجاوزیـن و پادشـاهان مسـلمان مغـل 
افغانسـتان ازآن به احترام و افتخار یاد میکند. شـاغلی پوهاند حبیبی راجع به 
جنبـش  ملـی روشـانی در برابـر شاهنشـاهی مغـل چنیـن اظهار عقیـده می کند: 
کـه سـتارۀ شاهنشـاهی هوتکـی  "از بـدو تأسـیس شاهنشـاهی مغـل تـا اواخـر آن 
و بعـد از آن سـدوزائی بـه جلـوس اعلیحضـرت احمـد شـاه بابـا از افـق قندهـار 
میتابیـد در مـدت )250( سـال روح ملـی پشـتون نمـرد و افغانهـا سـلطنت مغـل 
را یـک قـوه قاهـره اجنبـی پنداشـتند و بارهـا در مقابـل قـوای مغل چه در کوهسـار 
پشـتونخواه و چـه در صفحـات هنـد قیـام هـای مردانـه نمودنـد.  ایـن نهضـت 
هـای ملـی باوجود قوت و شـوکت شاهنشـاهان مغـل دوام کـرد و خوانخوار ترین 

بازوهـای مغـل نتوانسـت روح ملـی پشـتون رابکشـد".
پادشـاهان  نفـوذ  برابـر  در  اش  وآزادیخواهـی  ملـی  نهضـت  بـا  روشـان  پیـر 
کـه ملـت افغانسـتان ماننـد هـر ملـت دگـر بـرای  مسـلمان مغـل عقیـده داشـت 
تامین و انکشـاف زندگی مادی و معنوی خویش بیک مرکز مشـخص و ثقافت 
ملی ضرورت دارد. مؤرخین و مسشـترقین بزرگ خارجی مانند پروفیسـورمارگن 

1. ماثراالمراء نواب صمصام الدوله ،طبع کلکته، 1309، ص 248
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کـه نهضـت  اسـترنی نارویـژی و پروفیسـور ویسـر روسـی بایـن نتیجـه رسـیده انـد 
کـه عـالوه بـر جنبـۀ نظامـی و سیاسـی،  روشـا نـی یـک نهضـت مترقـی ملـی بـود 
مبارزۀ آزادیخواهی را در امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز در برمیگرفت. 
هـدف ایـن نهضـت آن بـود تـا بـه سـلطۀ خارجـی در تمـام ایـن سـاحات خاتمـه 
داده، ملـت افغـان را نـه تنهـا برای اسـترداد آزادی و اسـتقالل سیاسـی بلکه برای 
تشـکیل و تنظیـم یـک جامعـه و دولـت جدیـد مطابـق مصالـح و مقتضیـات 
ملـی آن آمـاده سـازد. موسـس نهضت روشـانی کـه در عین زمان یـک عالم بزرگ 
و همچنیـن یـک نابغـه جنـگ و سیاسـت بـود نظریـات خـود را در مـورد تنظیـم 
کـه بزبـان  کتـاب معـروف خـود )خیرالبیـان(  زندگـی مـادی و معنـوی افغانهـا در 
پشـتو تالیف گردیده و به سـه زبان دیگر ترجمه شـده تشـریح نمود. پیر روشـان از 
حقـوق زنـان دفـاع نمـوده و بـه آنهـا اجـازۀ مشـارکت در زندگانـی اجتماعـی و امور 
ملی اعطا کرد. اهمیت زبان و ثقافت ملی را بیان نمود و مساوات دیموکراتیک 
را در بیـن طبقـات و صنـوف مختلـف جامعـه  اعـالن و تطبیق نمود. پیرروشـان 
در اثـر تبلیغـات خـود عـده بیشـماری از مـردم افغـان و خاصتـا قبایـل افریـدی، 
وزیـری، بنکـش و اروکزائـی را در دور خـود جمـع نمـود و یـک مرکـز مقاومـت ملـی 
را در برابـر پادشـاهان مسـلمان مغـل بوجـود آورد. نهضـت هـای پیـر روشـان بـا 
مخالفـت هـای شـدید دولـت مغلیـه هنـد مقابـل شـد کـه منتج به یک سلسـله 
جنگهـای خونیـن کـه هشـتاد سـال دوام نمود گردید.  بـا وجودیکه دولت مغلیه 
هنـد باالخـره در اثـر قـوت بـزرگ عددی و منابع سرشـار پولـی و مالی مؤفق گردید 
ایـن جنبـش  آزادیخواهـی را تـا انـدازه خفـه سـازد،  ولـی مطالعـه ایـن جنگهـای 
خونین و نمونه های عملی ایثار و قربانی در راه تأمین آزادی ملی، اثرات عمیق 
و جاویدانی را در روح افغانها بیادگار گذاشـته اسـت که بزرگترین ثروت معنوی 
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و ملـی ملـت افغـان شـمره می شـود.
اگرچـه افغانهـا در برابـر دولـت مغولیـه هنـد نتوانسـتند آرزوهـای ملـی شـانرا 
گوشـه های دیگر  جامه عمل بپوشـانند،  اما  نهضت های آزادیخواهی بعدًا در 
ایـن مملکـت یعنـی در مـاؤرای غـرب رود انـدوس علیـه تجـاوز بیگانـگان ادامـه 
یافـت و ایـن  آرزو بـا حصـول آزادی ملـی و تأمیـن وحـدت سیاسـی افغانسـتان 

بـرآورده شـد.

قیام خوشحال خان خټک
خوشــحال خټــک پســر شــهبازخان در عهــد نورالدیــن جهانگیــر شاهنشــاه مغل 
که در 35 میلی شــمال پشــاور موقعیت  در ســال 1613 میالدی در عالقه اکوړه 
گذاشــت. اجــداد خوشــحال در ســرزمین هــای افغانســتان  دارد پــا بــه جهــان 
ــک  ــم بزرگــی و پیشــوایی قبیلــه  خټ ــا پشتونســتان امــروز از قدی از دســت رفتــه ی
را بــدوش داشــتند. ایــن قبیلــه در تمــام ادوار تاریــخ آزادی داخلــی داشــته و 
کــه  آزاد زندگــی میکردنــد. نیکــه بــزرگ خوشــحال درویــش محمــد نــام داشــت 
معــروف بــه چنجــو بود. در هنگام پادشــاهی اکبر مغــل )963-1014 هـ( ســرداری 
پشتونســتان را بعهــده داشــته و آزاد زندگــی مینمــود. بعــد از چنجــو پســرش ملک 
کــوړی ریاســت پشــتونهای آنجــا را بــدوش گرفــت و تمــام عالقــه هائیکــه در بین  ا
کــوړه بنــام او شــهرت  اتــک و پشــاور بــود در تحــت نفــوذ او قــرار داشــت. عالقــه ا
کــه بنــام ســرای مشهوراســت.  کــوړی در آنجــا قلعــه بزرگــی بنــا نمــود  دارد وملــک ا
کــوړی  کوشــش نمــود نتوانســت از نفــوذ و قــدرت ملــک ا اکبــر مغــل هرچنــد 
بکاهــد. بنابرایــن مجبــور شــد آزادی داخلــی پشــتونها را برســمیت بشناســد و در 

امــور داخلــی شــان مداخلــه نــورزد.
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ملـک  اکـوړی  بـرای چهـل و یـک سـال حکمـران عالقه ختک بـود و باالخره 
ک( که در بین  اکوړی و نوشار موقعیت دارد  در یکی از جنگها در مقام )پیرسبا
کشـته شـد. بعـد از مرگـش پسـر بـزرگ او بنـام یحیـی خـان قیـادت قـوم را بـدوش 
کرد.  کان این وظیفه را پیش برد و آزادی داخلی خود را حفظ  گرفت و مانند نیا
زمانیکه یحیی خان با پسرش عالم در یکی از جنگها کشته شد،  فرزند دگرش 
گردید. وی مرد عاقل و دانشمندی بود  شهباز خان بحیث رئیس قوم انتخاب 
که با انصاف و عدالت وظیفه پیشوایی قوم را جلو برد. بعد از وفات  و توانست 

او پسـرش خوشحال جانشین اش گردید.
بـه رسـمیت  پادشـاه مغـل  از طـرف شـاه جهـان  قیـادت خوشـحال خـان 
شـناخته شـد. چنانچه باین مناسـبت فرمانی از دهلی برای او مواصلت نمود. 
گـر چـه  گرفـت 28 سـاله بـود. ا خوشـحال خـان زمانیکـه ریاسـت قـوم را بـدوش 
خوشـحال خـان سـه بـرادر دگـر نیـز بنامهـای جمیل بیـگ، میربازخان و شمشـیر 
خـان داشـت، چـون وی بزرگتـر از دیگـران بود نظر به عنعنـات قومی بزرگی اولس 
به او داده شـد.1  قبل از خوشـحال خان در بین خانواده وی و مغل ها تصادمی 
بوقـوع نپیوسـته بـود چـه مغلهـا مخالفتـی بـا آنهـا نشـان نـداده و در عیـن زمـان بـه 
آزادی داخلـی ایشـان احتـرام مینمودنـد.  حتـی خـود خوشـحال خـان در دربـار 
شاه جهان نفوذ و اقتدار بزرگی را صاحب بود و در بسیاری از جنگها نیز با شاه 
گـره را بـرای شـاه جهـان  کمـک مینمـود. چنانچـه در جنـگ اجمیـر، تارا جهـان 
فتـح کـرد کـه در ازای آن چهـار لـک روپیـه نقـد و بقیمت دونیم لـک روپیه زمین 

طور بخشـش بـاو داده شـد.2

1. کلیات خوشحال ختک، با مقدمه و حا شیه دوست محمد خان کامل مهمند، چاپ پشاور، 1952، ص8
2. پشتونستان، عبدالروف بینوا، کابل، 1330، ص 318
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خوشحال خان اگرچه ارتباطی در دربار مغل داشت ولی آزادی  و استقالل 
کـه امنیـت آن سـاحات را مغتنـم میشـمرد  کـرد و دربـار مغـل نیـز  خـود را حفـظ 
مداخلـت نمیکـرد. ایـن وضـع ادامه یافت تا اینکه اورنگ زیب شـاه جهان را به 
که  زندان انداخت و خود در سال )1069( هجری به تخت نشست. اورنگزیب 
از یکطـرف شـخص مغـرور و از جانـب دیگـر از احساسـات آزادیخواهـی افغانهـا 
اطالعـی نداشـت،  خواسـت نـه تنهـا آنهـا را تحـت نفـوذ و اطاعـت خـود در آورد 
کـه آتـش دشـمنی در  کنـد. از همیـن جاسـت  بلکـه سـرزمین شـانرا نیـز تصـرف 
بیـن افغانهـا و مغلهـا افروخته شـد و خوشـحال خان خټک بحیث رئیـس قوم در 
مقابل مغلها شمشـیرش را همراه سـی هزار جوان افغان از نیام برکشـید. اورنگ 
زیب ازین تصمیم خوشـحال خان اگاه گردید در ابتدا خواسـت با زور و قدرت 
او را تهدید نماید اما خوشحال ازین تهدیدات نهراسید.    باالخره اورنگ زیب 
کـه از  کـه خوشـحال خـان مـرد تـرس نیسـت،  بنابرایـن تصمیـم گرفـت  دانسـت 
حیلـه هـای سیاسـی اسـتفاده ورزد.  اورنـگ زیـب بـا عبـارات فریبنـده، چـرب و 
نـرم او را بدربـار خـود دعـوت داد و بـرای اینکـه اعتمـاد ش را جلـب کنـد سـوگند 
کـرد بـه خوشـحال ضـرری نرسـاند.   خوشـحال خـان بـه تنهایی روانه پشـاور شـد 
و در آنجـا بـرای دو مـاه بحیـث بنـدی باقیمانـد.  صوبـه دار مغـل بـرای آزادی او 
پنجاه هزار روپیه طلب نمود. اما چون خوشحال از تأدیه این پول امتناع ورزید 
تحت الحفظ بدربار دهلی فرسـتاده شـد و در آنجا محض به جرم آزادیخواهی 
بـرای چهـار سـال بنـدی گردیـد.1 پوهانـد حبیبـی راجـع به حبـس او می نویسـد: 
کـه  گذاشـت  کوهسـار نامـی داشـت و نمـی  کـه  درصفحـات  "خوشـحال خـان 
قـوای اجانـب ایـن کوهسـار آزاد را  پـا یمـال ظلـم و سـتم نمایـد،  در اوایـل جلـوس 

1. پشتونستان ،عبدالروف بینوا، کابل، 1330، ص 319
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اورنگ زیب از طرف دربار وی بحیث یک خصم شاهنشاهی شناسایی شد. 
بنابرایـن دربـار هنـد بـه لطایـف الحیـل وی را بـه پشـاور جلـب و از آنجـا تحـت 
الحفـظ بدهلـی اعـزام داشـت و در رمضـان 1047 هجـری بـه اشـاره اورنـگ زیب 
اواًل در دهلـی و بعـد از انجـا در حصـار انتهـور تـا چهارسـا ل محبـوس مانـد وپس 
ازاکمـال مـدت رهـا گردیـده ودردهلـی تحـت الحفـظ بسـر میبـرد و هـر روز بدربـار 
اورنـگ زیـب حاضـری میـداد."  در جریـان حبـس او اورنـگ زیـب حاضـر گردید 
که خانواده اش را از سرزمین افغانها به دهلی  که او را بشرطی از زندان آزاد سازد 
نقـل دهـد.   چـون ایـن شـرط مـورد قبـول خوشـحال خـان قـرار نگرفـت، مجبـور 
گردانیـده شـد کـه در صـورت رهائـی بدربـار همـه روزه حاضـری بدهـد.   باالخـره 
گـره بـه کمـک بعضی از دوسـتان خویش توانسـت خـود را از  خوشـحال خـان در ا
قیـد و بنـد مغـل آزاد سـاخته و دوبـاره بـه سـرزمین آبایـی خویـش بیایـد. همینکه 
به سرزمین خود قدم نهاد،  بیرق آزادی را در برابر متجاوزین برافراشت چه برای 
گردیده بود که دربار مغل  افغانها  را از داشـتن آزادی محروم میسـازد.  وی ثابت 
خوشـحال خـان بـه مبـارزات ملـی آزادیخواهـی در مقابـل مغـل دوام داده و 
جنگهای زیادی نمود. هزاران نفر از افغانان دلیر و سـرباز از او اطاعت میکردند 
طوریکـه در یکـی از نخسـتین جنگهـای خـود چهـل هـزار مغـل را روانه دیـار عدم 
نمود. جنگهای افغان در تحت قیادت خوشـحال خان برای پنجاه سـال دوام 
داشـت تـا اینکـه اورنـگ زیـب مجبـور شـد شـخصًا بـا خوشـحال خـان مبـارزه 

نمایـد و قریـب یکسـال در کنـار رودخانـه اتـک سـنگر گرفت.
چـون باالخـره بـه مغلهـا ثابـت گردیـد که افغانهـا را نمیتوانند با قـوت نظامی 
مغلـوب سـازند،  لـذا طـرح نیرنـگ ریختـه و بـا اعطـای مناصـب و تادیـه پـول 
بعضی از پشتونهای ساده لوح و بی ننگ را فریب دادند و آنها را مقابل یکدیگر 
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قـرار دادنـد.  طوریکـه قبایـل بنگـش را در برابـر خوشـحال خـان برانگیختنـد و در 
سـال 1086 هجـری در عالقـه گښـت جنگهـای شـدید در بیـن بنگشـها وقـوای 
خوشـحال خان صورت گرفت. خوشـحال خان که تا آنوقت شکسـت نخورده 
بـود دریـن جنگ توسـط خود پشـتونها شکسـت خـورد. عبد ل خان پسـرجوان و 
گردید. درین جنگ باالخره  جنگجوی او به شـهادت رسـید و خودش مجروح 
مغلهـا توانسـتند از وی انتقـام بگیرنـد اما در سـال 1091 هجری در جنـگ "دوده" 
کـه فتـح گښـت را فرامـوش و  کر متجـاوز تنـگ سـاخت  چنـان عرصـه را بـر عسـا

شکسـت آن جنـگ را ازیـاد بـرد.
نـوع  هیـچ  از  و  زور  و  زر  از  خـان  خوشـحال  بـردن  بیـن  از  در  زیـب  اورنـگ 
دسـایس و حیـل دریـغ نورزیـد. حتـی بهـرام خـان پسـر او را بـا دادن رشـوت علیـه 
پـدر تحریـک نمـود امـا هیـچ اقـدام او نتوانسـت خوشـحال خـان را از عزمـش بـاز 
دارد. وی تـا آخریـن دقایـق زندگـی بـه مجاهـدات آزادیخواهـی دوام داد تـا اینکـه 

در سـال 1100 هجـری )1691 ع( بـه عمـر)78( سـالگی درگذشـت.
نویسـد: "خوشـحال خـان  بـه خوشـحال خـان مـی  راجـع  پوهانـد حبیبـی 
خټـک یـک قایـد و لیـدر ملـی بـود کـه بـرای حفـظ وطـن جنگیـد و هـم در اشـعار 

آبدار خود احساسـات شـورانگیزی را منظوم داشـت و ملت افغان را قواًل و عماًل 
درس حریـت طلبـی و قربانـی دریـن راه داد."

را در دوره مغلهـا  افغـان  مـردم  از مبـارزات ملـی  نمونـه  اینجـا فقـط سـه  تـا 
بصورت بسـیار مختصر مطالعه نمودیم.  درین مبارزات که احساسـات ملیت 
خواهـی مـردم افغـان پـوره معلوم میگـردد تقریبا همه مردم بصورت مسـتقیم و یا 
غیر مستقیم حصه گرفته بودند.  چنانچه همینکه اورنگ زیب تصمیم گرفت 
افغانهـا را در تحـت نفـوذ خویـش در آورد و آزادی ملـی شـانرا سـلب نماید، درین 
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طرف سـند قیام عمومی یوسـفزائی ها و افریدیها بنا بر غایۀ ملیت خواهی آغاز 
گردیـد. اورنـگ زیـب از تمـام قـوت و قـدرت دسـت داشـته خـود بـرای منکـوب 
سـاختن احساسـات آزادیخواهـی پشـتونها اسـتفاده نمـود، دهـات شـانرا طعمـه 
حریـق سـاخت، فصـول عمـدۀ  ایشـان را بـه آتـش افگنـد ومـزارع شـاداب آنـان را 
گذشـت پنـج سـال افریـدی هـا قیـام نمودنـد و قبایـل  خـراب سـاخت.  بعـد از 
گردید.  سـرکرده سـپاه مغل محمد امین خان  متعدد دیگر با ایشـان همدسـت 
که از پشاور دره خیبر را عبور و علی مسجد را تسخیر نموده بود، افریدی ها آب 
را بر سپاه او قطع نمودند و در حدود ده هزار نفر مقتول و یا اسیر گرفتند.  برعالوه 
تقریبـا بیسـت ملیـون روپیـه نقـد و جنـس از ایشـان بـه غنیمـت بردنـد و مبالـغ 
گرفته بودند از نزدیکانشان  هنگفتی در عوض صاحب منصبان مغل که اسیر 
دریافـت کردنـد. در همیـن وقـت خوشـحال خـان ختـک نیز بطرفـداری افریدی 
هـا کمـر بسـت و بدیـن ترتیـب قیـام عمومـی از قندهـار تـا رود اتـک آغـاز گردیـد.  
سیاست اورنگ زیب بعد ازین درمقابل افغانهای سرحد شمال غربی این بود  
که در بین قبایل تولید نفاق و خانه جنگی نماید و سـرکردگان ایشـان را تطمیع 
نمایـد تـا در نواحـی خویـش امنیـت را قایم سـازند و ایـن درسـت در زمانی بود که 

سـلطنت مغـل در تعمیل قـوه نام داشـت.1

جنبش های ملی در عهد هوتکی ها و ابدالیها
ــد و صفویــه ایــران  ــه هن ــد مغلی ــت نیرومن ــن دو دول هنگامیــه افغانســتان در بی
تحت فشــار گرفته شــد از نهضهت های ملی و مجاهدات آزادیخواهی افغانها 
در برابــر پادشــاهان مســلمان مغــل بحــث نمودیــم. اینــک راجــع بــه جنبــش هــای 

1. سیر تکامل ایالت سرحد شمال مغربی، رای بهادر دیوان چند، چاپ کلکته، 1938، ص 23
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کشــور در برابــر نفــوذ و تســلط صفــوی هــای ایــران  ملــی ایکــه در حصــص غربــی 
صــورت گرفــت صحبــت مینمائیــم.  نهضــت ملــی هوتکــی و ابدالــی انقالبــات 
بــزرگ سیاســی را بــارآورد کــه نــه تنهــا بــه نفــوذ و تســلط دولــت صفویه خاتمــه داد، 
بلکــه منتــج بــه تأســیس امپراطــوری هــای هوتکــی و ابدالــی افغانســتان، اشــغال 

گردیــد. ایــران  وســقوط  پادشــاهی صفــوی ایــران  
پادشـاهان  برابـر  در  افغـان  ملیگرائـی  اصـل  نظـر  از  هوتکـی  ملـی  جنبـش 
مسـلمان دولـت صفـوی ایـران اهمیـت بزرگـی داشـته و سرمشـق جاویـدی برای 
نسـل معاصـر افغانسـتان شـمرده مـی شـود.  ایـن نهضـت توسـط یکـی از مـردان 
آزادی خـواه و وطندوسـت  بـا یـک ارادۀ قـوی و حمایـت مردم افغـان براه انداخته 
شـد. ایـن شـخصیت بـزرگ ملـی میرویـس نـام داشـت. وی از قبیلـه معـروف 
هوتـک اسـت کـه در نهضـت هـای ملـی این سـرزمین سـهم بزرگـی دارد. هوتکی 
هـا یکـی از شـاخه هـای قبایـل غلجایـی بـوده و نخسـتین پدر ایـن قبیله هوتک 
کواسـه باباغلجـی اسـت.  نـام داشـت.  هوتـک پسـر بـارو و نواسـه تولریـا تـوران و 
میرویس در سـال 1673 میالدی بدنیا آمد و پدرش شـاه عالم نام داشـت. مادر 
کـه یکـی از زنـان  ایـن زعیـم ملـی میرمـن نـازو دختـر سـلطان ملخـی توخـی بـود 

عالمـه وشـاعره  معـروف افغانسـتان بحسـاب میایـد.
شـاه حسـین صفـوی در حوالـی سـال 1698 میـالدی بـرای خفـه سـاختن 
احساسـات آزادیخواهـی مـردم قندهـار یکـی از قومانـدان هـای نظامـی خود بنام 
گرگین را با یک اردوی بیست یا بیست و پنج هزارنفری بحیث نایب الحکومه 
قندهار فرستاد. گرگین در ظلم، ستم و خونخواری یک شخص بی رقیب بود.  
چـون گرگیـن نتوانسـت افغـان هـا را مطیع و منقاد خویـش قـرار داده و روح آزادی 
طلبـی انهـا را بکشـد، خواسـت دو قبیلـۀ بـزرگ افغـان یعنـی ابدالـی و غلجایـی 
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را باهـم مقابـل سـاخته و از نفـاق و جدایـی آنهـا بـرای مقاصـد اسـتعماری خـود 
اسـتفاده کنـد.  قیـادت قبیلـه اولـی را دولـت خان جد احمد شـاه بابـا و از دومی 
را میرویـس خـان بـدوش داشـت. امـا گرگیـن بـا آنهمـه حیـل و دسـایس کـه بـکار 
بـرد قـادر نگردیـد این شـخصیت هـای ملی را بازیچه دسـت قرار دهـد. از طرف 
دیگـر چـون سـرداران هـر دو قبیلـه نیـات باطنی نائب الحکومه پارسـی را بخوبی 
درک نمـوده بودنـد،  در برابـر سـلطه صفـوی قیـام کردنـد. نخسـت میرویـس خان 
هوتکـی بـا مبـارزه ملـی خویـش توانسـت نـه تنهـا سـرزمین خـود را آزادی بخشـد،  
کـه آرزو داشـت جنبـش هـای ملـی آزادیخواهـی را مختنـق  بلکـه خـود گرگیـن را 

سـازد بقتل رسـاند.
میرویـس خـان همینکـه  نفوذ و غلبۀ یک کشـور بیگانـه را در امور اجتماعی 
کمیت  که باشـد به حا و ملی افغان احسـاس نمود تصمیم گرفت به هرقیمتی 
خارجی پایان بخشـد. ښـاغلی غبار در مورد  چنین تذکر داده اسـت: "میرویس 
بـه  نسـبت  خارجـی  حکومـت  تبعیـض  و  ظلـم  اسـتبداد،  شـاهد  نزدیـک  از 
کـه چگونـه عایـدات سرشـار  هموطنانـش گردیـد و هـم از راه تجـارب درک نمـود 
مـال التجـاره ترانزیتـی در جیـب بیگانه میریزد و چگونه مـردم وطن مجبورند که 
فقـط بحیـث کارگـران تجار بیگانه درآیند و راه های تجارتی را پاسـبانی نمایند. 
هـزار عسـکر  بیسـت  از دسـتمزد خـود  مـردم  بایسـت  کـه  او میدیـد  همچنیـن 
خارجـی را تغذیـه و بـرای سـرکوبی خـود تقویه نماینـد و بعالوه بار تکبر و تبعیض 
گـر  حـکام ایرانـی را بـا دسـت اسـارت و عـدم مسـاوات بکشـند.  او میدانسـت ا
نفـاق قبایـل از بیـن برخیـزد و قـوای پراگنـده و متشـتت قـوم جمـع شـود تسـلط 
خارجـی منهـدم و ملـت از زنجیـر تحکیـم غیـر نجـات میابد. لـذا در پی آن شـد 
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کـه ایـن وظیفـه بـزرگ را انجـام دهـد."1
گیـرد،  نخسـت در حوالـی  امـا گرگیـن قبـل از آنکـه بـا هوتکـی هـا طـرف قـرار 
سـال 1703 م بـدون مقدمـه قلعـه شـخصی دولـت خـان جـد احمـد شـاه بابـا را 
کـه در شـهر صفـا در 25 میلـی شـهر موجـودۀ قندهـار موقعیـت دارد مـورد حملـه 
قـرار داد.   در نتیجـه دولـت خـان و پسـر بزرگـش نظـر محمـد خـان بقتـل رسـید و 
دارائـی او تـاراج گردیـد. در حالیکـه قیـام وابسـتگان دولـت خان غـرض انتقام از 
گرگیـن دوام داشـت، گرگیـن در از بیـن بردن قوۀ هوتکی نیز اقدام کرد. نخسـتین 
کـه افغانهـا را  حرکـت او تبعیـد میرویـس خـان بدربـار اصفهـان بـود. بایـن امیـد 
از داشـتن یـک پیشـوای ملـی چـون میرویـس محـروم سـاخته و بعـد از تبعیـد او 
تصامیم استعماری دولت صفویه را باالی مردمان افغان جامه عمل بپوشاند. 
کـه مـرد هوشـمند و صاحـب ذکاوت ذاتـی بـود، در انـدک مدتـی  امـا میرویـس 
توانسـت در اصفهـان امـور سیاسـی و اداری دسـتگاه فاسـد صفـوی را مطالعـه 
نمـوده و بـه جنبـه هـای ضعیـف آن پـی ببـرد. بنابرایـن بعـد از آنکـه بـه سـهولت 
قـادر شـد درباریـان شـاه را بـا تقدیـم تحایف و ضیافـت ها طرفدار خود سـازد، در 
ختـم ادای فریضـۀ حـج شـاه صفـوی را راضـی بـه مراجعت بوطن نمود. شـاغلی 
غبار راجع به تبعید میرویس خان بدربار اصفهان و سـفر او به عربسـتان چنین 
مـی نویسـد: "... و امـا میرویـس کـه در اصفهـان تحت نظارت دولـت قرار گرفت 
توانسـت بـزودی خـودش را از اتهـام گرگین تبرئه و رها نماید، همچنیـن او مردم و 
ماهیـت اداره دولـت را دقیقـًا مطالعـه و درک نمـود که دربار دچار فسـاد گردیده، 
پادشـاه مرد بی کفایت و مامورین دربار مغرض و ناالیق اسـت. رجال و افسـران 
کاری رانده شده و جای آنانرا مردمان بیکاره، رشوتخوار و خرافاتی گرفته است. 

1. افغانستان در مسیر تاریخ، م- غبار، طبع کابل، میزان 1346-ص 317
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امـور اداره پراگنـده و شـاه بخوانـدن اوراد و ادعیـه و تعویـذ و دیـدن فـال و جفـر و 
صحبت با خواجه سرایان حرم مشغول است و مردم ایران در زیر بار کمرشکن 
ک بجان رسـیده اسـت.  مالیـات و عـوارض و مظالـم عمـال دولـت و خـان و مـال
میرویس متیقن شد که حصول آزادی از چنین دستگاه فاسد آسان است ولی 
وحدت نظر مردم افغانسـتان نخسـتین اقدام اسـت. در حالیکه رهبری مردم در 
دسـت اقتدار خان های محلی و مال ها اسـت،  و این خان ها قسـمًا سازشـکار 
باحـکام صفـوی و قسـمًا مشـغول رقابـت و زد و خـورد بـا یکدیگرنـد، و مالهـا نیـز 
مـردم را از کشـیدن شمشـیر بـروی بـرادران اسـالمی تحذیـر و تخویـف مینمایند. 
کـه بـا روش و منطـق خـود دربـار صفـوی را نسـبت بـه طـرز اداره  پـس میرویـس 
گرگیـن بدبیـن سـاخته بـود اجـازه ادای فریضـه حج گرفـت و به مکه رفـت.  او در 
ایـن سـفر بـا اشـخاصیکه وارد در سیاسـت بودنـد صحبـت های نمـود و باالخره 
کتبًا استفتائی از  کرد و بنام مردم مسلمان افغانستان  به علمای مذهبی رجوع 
ایشـان بعمل اورد و فتوای دلخواه بگرفت. او درین اسـتفتأ که هدفش تحریک 
گران و هـم اسـکات و اقنـاع مالهـای قندهـار  مـردم از نظـر مذهـب برضـد اسـتیال

بـود ایـن دومـاده را گنجانید:
گـر در ادای فرایـض مذهبـی یـک ملـت مسـلمان از طـرف حکومـت  اول: ا
کـه خـود را بـا شمشـیر از  اختاللـی وارد شـود،  آیـا ایـن ملـت شـرعًا حـق آنـرا دارد 

تسـلط چنیـن حکومتـی آزاد سـازد؟
دوم: اگر خان های قوم از مردم برای یک پادشـاه ظالم بیعت گرفته باشـند،  

آیا مردم حق دارند که چنین بیعتی را شـرعًا فسـخ و باطل نمایند؟ 
علمای دین حجاز در برابر این هر دو سـوال جواب مثبت و قاطع نوشـتند. 
کـه میرویـس برگشـت  و باصفهـان آمـد....  میرویـس در طـول راه  ایـن اسـت 
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کـرد و از فسـاد دربـار  قندهـار هـر جـا  خـان و مالئـی را دیـد فـرود آمـد و صحبـت 
ایـران و لـزوم اقـدام بـرای تحصیـل آزادی سـخن رانـد و فتـوای علمـای حجـاز را 
بحیـث سـند معتبـر دیـن بایشـان نشـان داد. میرویـس اتحـاد قبایل، مـال و خان 
را توصیـه میکـرد و همـه را منتظـر روز اقـدام عمومـی در قندهار میسـاخت. مردم 
فـراه، سیسـتان و قندهـار اعـم از تاجیـک- هـزاره- پشـتون و بلـوچ همـه او را بـه 

صفـت رهبـر آزادیخـواه خـود شـناختند."1
نوشـته فوق واضح میسـازد که مردم افغانسـتان با وجودیکه مسلمان بودند،  
در راه اسـتخالص و نجـات وطـن از نفـوذ بیگانـه و تأمیـن اسـتقالل ملـی در برابـر 
یـک دولـت نیرومنـد و مسـلمان دیگـر قیـام نمودنـد.   دریـن قیـام تمـام مـردم 
افغانسـتان )تاجیـک، هـزاره، پشـتون و بلـوچ-  بشـمول مالهـای متنفـذ( بـدون 
هیچگونه تبعیض از لحاظ مذهبی،  نژادی، زبانی و غیره یک قوه واحد ملی را 
تشـکیل دادنـد و همـه رهبـری میرویس خان را بحیث یـک قاید ملی پذیرفتند.

میرویـس خـان بعـد از آنکـه وحـدت ملـی را در بیـن مردمانـش تأمیـن نمـود، 
همـان بـازی ایـرا کـه گرگیـن بـا سـران ملی افغانسـتان نمـوده بـود با خـودش بازی 
کـرد.  یعنـی او و اتباعـش را در یـک ضیافتیکه سیاسـتًا بافتخـار گرگین در منزل 
شخصی خود در کهکران قندهار ترتیب داده بود در نیمه شب به قتل رسانید 
واحـدی را زنـده نگذاشـت.  فـردای آنـروز،  بعـد از تصـرف قندهـار اردوی بیسـت 

هـزاری گرگیـن نیز کشـته و نابـود گردید.
بعـد از انهـدام قطعـی دشـمن حکومـت ملـی افغـان در سـال 1709 میـالدی 
اعـالم گردیـده و تمـام دری زبانـان تاجیـک و هـزاره، ازبـک و بلـوچ با پشـتو زبانان 

1. افغانستان در مسیر تاریخ، غالم محمد غبار،  طبع کابل،  میزان 46، ص -319-318
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در یـک صـف واحـد در مقابـل خارجـی هـا قـرار گرفتنـد.1
دولـت صفـوی ایـران بـرای اسـترداد قندهـار کوششـهای زیـادی نمـود ولی در 
کـه بـه سـرکردگی اردوی  کام شـد. چنانچـه خسـرو بـرادرزاده گرگیـن  هـر نوبـت نـا
بیسـت و پنـج یـا سـی هـزاری ایـران بخونخواهی گرگیـن جانب قندهار در سـال 
1711 میالدی لشـکر کشـید از دم تیغ افغانها گذشـت.2  همچنین متعاقب آن 

قـوای دیگـر ایـران در تحـت قیـادت جنرالـی بنـام رسـتم از بیـن برده شـد.3
گرفتـن لقـب شـاهی و تـاج و  میرویـس خـان  بعـد از اعـالم اسـتقالل ملـی از 
کـه اداره حکومـت را در ارادۀ  تخـت ابـأ ورزیـده و فقـط بعنـوان یـک زعیـم ملـی 
مـردم میدانسـت بـرای هشـت سـال حکومـت نمود. میرویـس که مـردم افغان به 
پـاس خدمـات برجسـته و فرامـوش ناشـدنی اش او را )بابـا( لقـب داده انـد، مـرد 
گـر چـه او نتوانسـت اداره سیاسـی ملـی را در سرتاسـر  مدبـر و وطندوسـت بـود. ا
افغانسـتان قایـم سـازد، ولـی باآنهـم کارنامـه هـای او کـه در تاریـخ مبـارزات ملـی 
افغانستان مقام ارجمندی دارد بزرگترین سرمشق آزادیخواهی و ملیت پرستی 
گردیـد.  میرویـس خـان عمـر درازی نداشـت.   بـرای دولـت هـای مابعـد افغـان 
کلـی تسـلط خارجـی و تأمیـن اسـتقالل ملـی،  چنانچـه اندکـی بعـد از امحـای 
اسـتقرار امنیـت داخلـی و توحیـد اداری از فـراه تـا آخریـن حـدود قندهـار، قـالت 
و مقـر بـرای تطبیـق نقشـه هـای دیگـرش فرصتـی نیافتـه در سـال 1715 میـالدی 
ک سـپرده شـد. بعمـر 41 سـالگی بـدرود حیـات گفت و در کهکران قندهار بخا
بعـد از وفـات میرویـس خـان باثـر جرگـه ملـی افغانهـا میرعبدالعزیـز بـرادرش 

1. دپشتنو تاریخ، تالیف قاضی عطاهلل خان، جلد اول، چاپ پشاور، 1947- ص 55
2. افغانسـتان در قرن 18، نویسـنده سـید قاسـم رشـتیا، مجله آریانا شـماره 9، سـال چهاردهم، میزان 1335- ص 

37
3. افغانستان بیک نظر، غبار، ص 93
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کـه شـجاعت و عـزم میرویـس را  بـه حیـث جانشـین او تعییـن شـد.  امـا وی 
نداشـت،  سـزاوار ایـن مقـام نبـود.  چنانچـه بعـد از آنکـه ریاسـت حکومـت بـاو 
تفویـض گردیـد،  بـا میـد اینکـه با رسـیدن به یک موافقه با دولت ایران سـلطنت 
بـا دولـت صفـوی  را  بنـای سـازش  قندهـاررا درخانـواده خـودش موروثـی سـازد 
گذاشـت. بمجردیکـه سـازش وی فـاش گردیـد،  میرمحمـود پسـر میرویـس بعـد 
کای خـود را بـا  از مشـوره بـا سـران قـوم بـا عـدۀ از خوانیـن و ازبـک هـای قندهـار کا
شمشـیر از بیـن بـرده و سـلطنت خـود را اعـالن کـرد.  سـازش میرعبدالعزیـز تمـام 
جـان نثـاری هـای مـردم افغانسـتان را نقـش بـر آب میسـاخت و مـردم افغـان بـه 
هیچوچـه آنهمـه قربانیهـا و مجاهـدات را برای مورثی سـاختن سـلطنت قندهار 

بخـرچ نـداده بودنـد.
همینکـه میرمحمـود سـلطنت خـود را اعـالم نمـود،  ابدالـی هـای هـرات بـا 
پشـتیبانی مـردم حکومـت ایرانـی هـرات را از بین برده و اسـتقالل حکومت ملی 
را در آنجـا در سـال 1717 اعـالن نمودنـد. عبـداهلل خـان ابدالـی بسـرعت تمـام 
عالقه های غوریان، کهسان، باالمرغاب، بادغیس، اوبه و فراه را از نفوذ احکام 
ک نمـوده و بـه حکومـت مرکـزی هـرات ضمیمـه سـاخت. صفـوی ها  صفـوی پـا
در برابـر جنبـش ملـی هیـچ کاری را از پیـش برده نتوانسـتند و لشـکر بزرگی که به 
سرافسـری فتح علی از طرف حکومت ایران فرسـتاده شـد در مقابلۀ کوسـویه از 
بیـن رفـت. همچنیـن قـوای دیگـر ایرانـی تحـت قیـادت صفـی قلی که مشـتمل 
بـر سـی هـزار نفـر و یـک توپخانـه مکمل بـود در نزدیکی قلعـه کاریز در سـال 1719 

درهم شکسـت.
کـه جـوان رشـید، دلیـر و دارای احساسـات  شـاه محمـود )1725-1715( 
کـه تـا زماینکـه دشـمن را در خانـه خـودش  کـرد  عالـی وطـن دوسـتی بـود درک 
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کـه  شـاه محمـود در  مغلـوب نسـازد از شـر او نجـات نخواهـد یافـت.1 همـان بـود 
سـال 1721 بـا 28 هـزار عسـکر پشـتون ،ازبـک، هـزاره و تاجیـک و یـک توپخانـه 
ضعیـف زنبـورک جانـب ایـران مـارش نمـود2 و قـوای شـصت هـزاری ایـران را کـه 
گلنارآبـاد در یـازده میلـی  بـا یـک توپخانـه بـزرگ و منظـم مجهـز بـود در موضـع 
کشـته در محـاذ  اصفهـان درهـم شکسـت.3  درحالیکـه اردوی ایـران 25 هـزار 
گردید و سـلطان حسـین صفوی بدسـت خود  جنگ گذاشـت،  اصفهان فتح 
تاج سـلطنت را بر سـر او گذاشـت و شاهنشـاهی ایران و افغانستان را باو تبریک 
گفـت.4   از آن پـس شـاه محمـود افغـان بحیـث پادشـاه افغانسـتان و شاهنشـاه 

ایـران شـناخته شـد.
 شاه اشرف  )1725-1730( که مانند محمود مردی دلیری بود از پادشاهان 
اشـرف،  شاهنشـاهی  زمـان  در  میشـود.  شـمرده  افغانسـتان  فاتـح  و  نامـدار 
طهماسـب مرزا پسـر شـاه حسـین صفوی درحالیکه در مازندران مشـغول جمع 
کر بود، درک نمود که به تنهایی قادر نیسـت به تسـلط و نفوذ افغانها  آوری عسـا
در سرزمین ایران خاتمه دهد، بنابراین از یکطرف با ترک ها داخل مذاکره شده 
و از طـرف دیگـر از روسـها طالـب کمـک گردیـد. طهماسـب طبـق معاهـده ایکه 
بـا روسـها بسـت موافقـه نمـود کـه در بدل حصـول معاونـت روس والیـات دربند، 
ک ایـران  کـه جـز خـا گیـالن، مازنـدران و اسـتراباد را  کـو، داغسـتان، شـیروان،  ما
بـود بدولـت روس واگـذار میشـود. ترکهـا  بعـد از تماسـیکه راجـع بـه تجزیـه ایـران 
ک ایـران  بـا روسـها برقـرار نمودنـد،  در صـورت همـکاری و اخـراج افغانهـا از خـا

1. افغانستان در قرن 18، رشتیا، ص 19
2. افغانستان در مسیر تاریخ، غبار، ص 324
3. افغانستان در مسیر تاریخ، غبار، ص 324

4. افغانستان تالیف و نگارش عبدالعظیم و لیان، چاپ تهران، 1340- ص 8
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والیـات  تبریـز، همـدان  و کرمانشـاه را تقاضـا نمودنـد.  بایـن ترتیـب شـاه اشـرف 
بـدون فـوت وقـت تصمیـم گرفـت ایـران را از یـک تجزیـه قطعـی و دایمـی نجات 
بخشـد. شـاه اشـرف قبل از آنکه با ترکها داخل جنگ گردد،  عبدالعزیز خان را 
بحیث سفیر بدربار سلطان عثمانی که خود را پیشوای عالم اسالم میدانست 
فرسـتاده و معا هده دوسـتی کشـور مذکور را با دولت روسـیه راجع به تجزیه یک 
دولـت اسـالمی منافـی مفـاد جهـان اسـالم وانمود سـاخت و از دوسـتی و اخوت 
اسـالمی و احتـرام دربـار خالفـت حـرف زد. ترکهـا بـدون آنکـه بـه سـفارت و بـه 
احساسـات عالـی و اسـالمی پادشـاه افغانسـتان وقعـی بدهنـد،  او را بـه اطاعت 
از سـلطان ترکیـه دعـوت نمودنـد. ایـن عمـل سـلطان ترکیـه بـه شـئونات پادشـاه 
مسـتقل و غرورمنـد افغانسـتان برخـورد و تأسـف و تأثـر بـار آورد.  دولـت عثمانـی 
کـه مشـتمل بـر  کـه بقـوه عسـکری خویـش مغـرور بـود، یـک قـوه بـزرگ نظامـی را 
شـصت هـزار سـواره و پیـاده بـود بـا هفتـاد تـوپ ثقیـل در تحت قومندانـی احمد 
پادشـاه والـی بغـداد و حسـین پادشـاه والی موصل و جنـرال عبدالرحمن جانب 
اصفهـان سـوق داد. شـاه اشـرف نیـز بـا قـوه کوچـک و مختصـر افغـان در تحـت 
قوماندانـی سـیدال خـان ناصـری جنـرال رشـید افغـان کـه کارنامـه هـای نظامـی 
او در تاریـخ ملـی افغانسـتان مقـام ارجمنـد دارد، خواهـی نخواهـی بـرای جنـگ 
آمادگـی گرفـت و نخسـت تمـام اراضـی بیـن اصفهـان و سـرحدات ترکیـه را برای 
کر ترک مایحتاج خود را ازآن بدسـت آورده نتوانند ویران نمود.  شـاه  اینکه عسـا
اشـرف قبـل از آغـاز جنـگ بـار دیگـر چنـد تـن از علمـا و بـزرگان افغـان را بحضـور 
کشـور  احمـد پـاد شـاه قومنـدان قـوای تـرک فرسـتاد تـا او را از جنـگ در بیـن دو 
اسـالمی مانـع گـردد.  ولـی جـواب جنـرال تـرک ایـن بـود کـه پادشـاه افغانسـتان یا 

بایـد بـه سـلطان ترکیـه بیعـت کنـد و یـا آمـاده جنگ باشـد.
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بیـن  در  میـالدی  سـال1726  در  کـه  اسـت  نبـردی  نخسـتین  جنـگ  ایـن 
دولتیـن تـرک و افغـان در وسـط راه اصفهـان ویـزد واقع شـد. قـوای افغان بصورت 
کر ترک را مورد حمالت شدید قرار داده و طوریکه شاغلی غبار  برق آسایی عسا
مـی نویسـد: "درطـی چنـد سـاعتی آن اردوی بـزرگ را در هـم شکسـت، توپخانـه 
کشـته در  عثمانـی پنجـاه تـوپ از دسـت داده و سـوار و پیـاده تـرک دوازده هـزار 
گهانـی و شـدید بـود  کـرد. ایـن شکسـت بقـدری نا گذاشـته فـرار  میـدان جنـگ 
کـه تمـام لـوازم،  ذخایـر و سـامان اردوی تـرک جابجـا مانـد.  شـاه اشـرف بـا وجـود 
چنیـن فتـح بزرگـی تدبیـر را از دسـت نـداد و بـدون اسـلحه تمـام غنایـم جنگـی 
را در عقـب اردوی شکسـت خـورده تـرک فرسـتاد و توسـط اعـزام سـفیری بنـام 
اسـمعیل در سـال 1727 بدولـت تـرک پیـام داد کـه مـا بـا ترکهـا بـرادران هـم دیـن 
هسـتیم و مـا ل بـرادران مسـلمان برمـا حـرام اسـت. مـا احتـرام خالفـت اسـالمی 
را برخـود واجـب میشـماریم و بـا بـرادران تـرک جنـگ نـی بلکـه صلـح دایمـی 
میخواهیـم. ایـن روش عجیـب و غیـر مترقبه شـاه اشـرف فاتح بـا نمایش عملی 
ایکـه از قـدرت نظامـی افغانهـا داده بـود چنـان تاثیـری در سیاسـت دولـت تـرک 
کـه آنهـا از دعـوی تصاحـب اصفهـان و دولـت ایـران منصـرف شـدند و  نمـود 
متعاقبًا در سـال 1728 میالدی با اعزام سـفیری بنام راشـد پاشاه دولت هوتکی 
ایران)افغان( را برسـمیت شـناخته پیشـنهاد صلح و عقد معاهده نمودند."  نا 
گفتـه نمانـد کـه شـاه اشـرف بعـالوه فرسـتادن امـوال و غنایم جنگی تمام اسـرای 
ترکـی را نیـز آزاد سـاخت.1 همچنیـن شـاه اشـرف افغـان سـپاه روسـیه را نیـز در 
مقـام دربنـد شکسـت فاحشـی داده و دولـت روس مجبـورًا از والیات مازنـدران و 

1. افغانستان، جنبش های ملی- نویسنده پروفیسور محمد علی بزبان انگلیسی، چاپ الهور1958، ص 33-
38
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اسـتراباد صـرف نظـر نمـود.
ایـن بـود نمونـه کوچکـی از احساسـات اسـالمی پادشـاه وقـت افغانسـتان در 
برابر یک کشور بزرگ مسلمان که خود را پیشوای عالم اسالم میدانست. شاهان 
و مردمان افغانستان همیشه به احساسات دینی و اسالمی کشورهای اسالمی 
مقام بزرگی را قایل بوده اند؛ ولی ملل مسلمان ایکه در طول تاریخ با افغانستان 
در تمـاس بـوده انـد منافـع ملـی خویـش را همواره بر احساسـات اسـالمی ترجیح 
کرده  که تاریخ شاهد این ادعاست. کشورهای اسالمی پیوسته سعی  داده اند 
انـد ازیـن احساسـات نیـک و بـی آالیـش برای مقاصد اسـتعماری و اسـتثماری 
شـان سـؤ اسـتفاده نماینـد بطوریکـه مـردم و کشـور افغانسـتان در گذشـته از ایـن 
ناحیه خسـارات بزرگ و جبران ناپذیر مادی و معنوی دیده اند. تعقیب همچو 

پالیسـی برای مردم و کشـور افغانسـتان عزیز در آینده غیر قابل تحمل اسـت.

نتیجه
فــوق  در  آن  از  مختصــری  شــرح  کــه  ابدالــی  و  هوتکــی  ملــی  هــای  جنبــش 
کــه لزومــًا وجــود یــک دولــت و حکومــت  گذشــت، انقالبــا ت عظیــم سیاســی را 
ملــی را بشــکل جدیــد آن تقاضــا مینمــود بــارآورد. ایــن نهضــت هــای ملــی بهرنام 
و رنگــی کــه در نقــاط مختلــف افغانســتان آغــاز گردیــد یــک جهــد و تالش پیگیر 
جهــت ایجــاد مرکزیــت و انتظــام یک حکومت ملی شــمرده میشــود. چه ســلطه 
بیگانــه بعــالوه اینکــه احساســات آزادیخواهی افغانها را ســخت جریحــه دار می 
ســاخت،  بزرگتریــن مانــع در راه انکشــاف اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی این 
کشــور بحســاب میامــد. بنابــرآن مــردم افغــان در همــه جــا بــدون در نظرداشــت 
عالیــق دینــی و اســالمی باممالــک همجــوار مغلــی و صفــوی،  ضــرورت آنــرا 
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کــرده وبــرای بــرآوردن ایــن مأمــول مبــارزه نمودنــد.  در اثــر ایــن جنبــش  احســاس 
هــای ملــی نــه تنهــا نفــوذ و تســلط دولــت هــای بیگانــۀ اســالمی برچیــده شــد و 
حتــی اشــغال کشــور ایــران را بــار آورد،  بلکــه در عیــن زمــان حکومــت هــای ملــی 
افغــان در هــرات و قندهــار رویــکار آمــد کــه بــه احیــا و تشــکیل مجــدد افغانســتان 

گردیــد.  در قــرن هجدهــم منتــج 
میتـوان  را  او  بحـق  کـه   )1773-1747( ابدالـی  شـاه  احمـد  کـه  اینسـت 
وحـدت  تأمیـن  بـا  شـناخت،  افغـان  ملـت  پـدر  و  جدیـد  افغانسـتان  مؤسـس 
سیاسـی تمـام افغانسـتان از رود آمـو تـا سـند و بحر هنـد، بزرگتریـن آرزوی افغانها 
یعنـی حصـول آزادی ملـی و تأسـیس یـک دولـت مرکـزی ملـی را کـه تقریبـًا بـرای 
دو نیم قرن کامل برای آن مجادله نمودند برآورده سـاخت. اعلیحضرت احمد 
کـه از برازنـده تریـن شـخصیت هـای نظامـی، اداری و سیاسـی افغانسـتان  شـاه 
و جهـان شـرق شـمرده میشـود، تمـام والیـات طبیعـی افغانسـتان چـون قطغن - 
بدخشان بلخ و میمنه- مرو و مرغاب، نیشاپور، سیستان، کرمان، بلوچستان، 
کابل، غور، پشاور و پنجاب را مانند دولتهای کوشانی،  سند، کشمیر، چترال، 
یفتلـی ،غزنـوی و غوری داخل نقشـه سیاسـی افغانسـتان و تابع یک مرکـز اداری 
سـاخت. امـا متأسـفانه ایـن پادشـاه بـزرگ هنـوز هـم بـه جهـان خـارج ناشـناخته 
باقیمانـده چنانچـه داکتـر ارنولـد فلیچـر در یـک کتـاب تـازه اش راجـع بـه احمـد 
که : "احمدشاه در حالیکه یکی از شخصیت های با نفوذ در  شاه بابا مینوسد 
تاریخ آسـیا، یک فرمانده برجسـته نظامی و مؤسـس یک دولت اسـت، معهذا او 

تقریبـًا در دنیـای خـارج مجهـول و ناشـناس مانـده اسـت".1
کشـور خـود را از تجـاوزات بیگانـگان نجـات  احمـد شـاه بابـا بایـن ترتیـب 

1. افغانستان شاهراه کشورگشایی،  فلیچر، ص 57
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داده، وحـدت ملـی و اجتماعـی افغانسـتان را تأمین نمود و عظمت افغانسـتان 
کتـاب  کـرد. ارسـینوف مستشـرق معـروف روسـی در  باسـتان را مجـددًا برقـرار 
)افغانسـتان و مـردم آن( مینویسـد:  "تشـکیل دولـت افغانسـتان )توسـط احمـد 
شـاه( یـک امـر اتفاقـی نبـود. بلکـه نتیجـه طبیعـی و ضـروری انکشـاف ملیـت 
فعـال و نیرومنـد افغـان بـود."1  احمـد شـاه بابـا در مـدت 26 سـال سـلطنت خـود 
هشـت بـار بمـاورای شـرق دریـای سـند از رود سـتلج عبـور نمود و تـا اعماق هند 
پیش رفت و یک افغانسـتان قوی، بزرگ و پر نفوس از خود باقی گذاشـت.  بعد 
گذشـت نـام او در قطـار  از آنکـه در سـال 1773 بعمـر 51 سـالگی از جهـان در 

بزرگتریـن شـخصیت هـای تاریخـی افغانسـتان ثبـت گردیـد.
احمـد شـاه بابـا بـرای تحقـق وحـدت ملـی ،مسـاوات حقوقـی را بیـن مـردم 
افغانسـتان نصـب العیـن خویـش قـرار داد. چنانچـه داکتـر فلیچر تذکـر میدهد: 
"هدف احمد شاه این بود که بحیث نخستین فرد مساوی بادیگران حکومت 
کنـد و در حالیکـه ایـن نـوع طـرز حکومـت در آسـیا نـادر بـود، معهـذا مؤفـق ثابـت 
نـژادی،  زبانـی،  بابـا تمـام تبعیضـات مذهبـی،  بنابرایـن احمـد شـاه  گردیـد."  
کفایت را بدون  منطقوی و قبیلوی را محکوم قرار داد و تمام اشخاص الیق و با
هیچگونه تبعیض در اداره کشور سهیم ساخت. مثاًل والیان مقتدر احمدشاه 

در قلمـرو او ایـن اشـخاص بودنـد:
در والیـت هـرات درویـش علیخـان هـزاره، در والیـت نیشـاپور عبـاس قلـی 
خـان بیـات ؛ در والیـات قـالت اشـرف خـان غلجایـی؛ در شـکارپور دوسـت 
کـر، در والیـت مشـهد شـاهرخ افشـار، در والیـت کشـمیر خواجـه  محمـد خـان کا
عبـداهلل خواجـه زاده، در پتیالـه امیرسـنگه سـیک، در بلوچسـتان نصیرخـان 

1. افغانستان و مردم آن، نویسنده ارسینوف، چاپ مسکو،  1898
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بـه  ملقـب  نورمحمـد  سـند  در  مهمنـد،  محمدخـان  زیـن  پنجـاب  در  بلـوچ، 
کنـدی، در دیـره اسـمعیل خـان موسـی خـان، در ملتـان شـجاع  شـهنوازخان 
خـان ابدالـی، در مرکز افغانسـتان رئیس داراالنشـای احمدشـاه میرزاهادی خان 
قزلبـاش،  مسـتوفی دیـوان اعلـی علـی رضـا  خـان قزلباش و خزانـه دار کل یکنفر 

هنـدی بنـام یوسـف علـی ملقـب بـه التفـات خـان بودنـد.1
اعلیحضـرت احمدشـاه بابـا  بایـن ترتیـب توانسـت اعتمـاد عمـوم طبقـات 
آزادمنشـی،  صفـات  بـا  همچنیـن  و  نمایـد  جلـب  بخـود  را  افغانسـتان  ملـت 
واالتبـاری، عدالـت شـعاری، سلحشـوری، خدمـات برجسـته، اخـالق و تقـوی 
افغـان  جسـور  و  آزاد  مغـرور،  قبایـل  دربیـن  توانسـت  مدتـی  درانـدک  شـخصی 
وحـدت ملـی را مسـتحکم سـازد.  وی بـا تأسـیس یـک جرگـه دایمـی بـزرگان قوم 
که ازآن در کلیۀ امور مهم کشـور داری و ملی اسـتفاده و مشـوره مینمود، اعتماد 
و وفـاداری همـه باشـندگان مملکـت را به حکومت مرکزی جلـب کرد و هر گونه 
عامـل جدایـی و بیگانگـی را در بیـن مـردم و حکومـت از میـان برداشـت و در 
نتیجـه احساسـات ملیگرائـی و وحـدت ملـی افغانهـا را طوری تحکیم بخشـید 
کشـورهای اسـتعماری  کـه در جریـان واقعـات قـرن نزدهـم قویتریـن و بزرگتریـن 

جهـان را از پـا درآورد و مضمحـل سـاخت.

1.  افغانستان در مسیر تاریخ ،غبار، ص 359
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فصل نهم
اضمحالل سیاست سلطه جویی انگلیس در برابر ملیت 

خواهی افغانها

تسلط تدریجی نفوذ انگلیس
در هنــگام اســتقرار نفــوذ انگلیــس در هندوســتان،  افغانســتان بشــکل طبیعــی 
ــا رود ســند و ســواحل دو جنــاح آن جــز قلمــرو دولــت ابدالــی  اش از دریــای آموت
افغانســتان بود. والیات شــرقی افغانســتان در قســمت های شــمالی از دره خیبر 
الــی چتــرال در تحــت اداره روســای محلــی و در بخــش جنوبــی آن بلوچســتان 
توســط حکومــت مرکــزی قــالت و قســمت وســطی اش توســط حــکام افغــان 
پشــاور و دیــره جــات اداره میشــد. متصرفــات افغانســتان در مــاورای انــدوس 
کشــمیر توســط حکمرانــان افغــان و والیــات ســند و ملتــان  یعنــی  پنجــاب و 

ــد. بالوســیله امیــران محلــی و حــکام افغــان اداره میگردی
انگلیـس هـا تـا ایـن وقـت بجانـب رود خانـه سـتلج پیـش رفتـه و قسـمت 
اعظـم هنـد را کـه از سـه طـرف یعنـی شـرق، غـرب و جنوب توسـط ابحار محاط  
و کـوه هـای همالیـه و فـالت تبـت در سـرحدات شـمال شـرق آن سـپر طبیعی را 
تشـکیل داده بـود،  تحـت کنتـرول در آورده و تمـام راه هـای بحـری و بـری آنـرا زیـر 
مراقبـت نظامـی و سیاسـی قـرار داده بودنـد.  همچنیـن انگلسـتان مؤفـق گردیـد 



مسـتعمرات فرانسـه را در هنـد بعـد از جنگهـای ثالثـه بحالـت سـقوط درآورد و 
رقبایی دیگر اروپایی خود یعنی پرتگال و هالند را قباًل از بین برده بود. انگلیس 
هـا بعـدًا در داخـل هندوسـتان برحسـب اقتضـای سیاسـت خـود بـه حیله های 
مختلـف و انـواع زجـر و سـتم کـه شـرح جانگـذارآن ثبـت تاریـخ اسـت، مهاراجه 
هـا، شـاهزاده گان و نوابهـای آزادیخـواه و مدافعیـن بـزرگ هنـد را کـه میتوانسـتند 
کمیـت و قـدرت ملـی را در هنـد رهنمایـی نماینـد یکی بعـد از دیگری ازبین  حا

بردند.
بعـد از ان انگلیـس هـا متوجـه راهائیکـه افغانسـتان و هنـد را باهـم وصـل 
گردیدنـد. چـه موقعیـت جغرافیایـی و شـرایط سـوق الجیشـی و وضـع  مینمـود 
الجیشی افغانستان و شهرهای آن و همچنین رول تاریخی افغانستان در قرون 
گذشـته بحیـث یگانـه معبـر اجباری تهاجمات بـه هند از جملـۀ عواملی بودند 
کـه دولـت انگلیـس تمـام توجهـات سیاسـی خـود را در طـول قـرن نـزده متوجـه 
افغانسـتان نموده و این کشـور را منحیث یگانه سـد مسـتحکم دروازه های هند 
شـناخت. بنابرایـن بـرای پخـش نفـوذ اسـتعماری و انسـداد راهـای بـری بـروی 

سـایر قدرتهـای اروپایـی و غیـره متوجـه پنجـاب و رودخانـه سـند گردیدنـد.
زمـان  شـاه  الحکومـه  نائـب  بحیـث  سـنگه  رنجیـت  پنجـاب  والیـت  در 
کـه انگلیـس هـا بکوشـند  حکمرانـی داشـت. بـرای اشـغال پنجـاب رای آن بـود 
رنجیـت سـنگه را بـه تمـرد در برابـر پادشـاه افغانسـتان و اعـالم اسـتقالل تشـویق 
نماینـد.   از طـرف دگـر بکوشـند تـا فتـح علیشـاه پادشـاه قاجـار ایران را به دسـت 
کهـای افغانسـتان تحریـک نماینـد تـا بایـن وسـیله بتواننـد قدرت  انـدازی در خا
سـلطنت مرکـزی افغانسـتان را ازهـم پاشـیده و شـخص شـاه زمـان را کـه یکـی از 
شـاهان بـا عـزم و بـزرگ افغانسـتان بـود و فکر تسـخیر هند یکـی از آرزوهـای عالی 
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او را تشـکیل میـداد از بیـن بردارنـد. شـاغلی کهـزاد در مقالـه "زمانشـاه و مفکـورۀ 
پیشـروی در هنـد" چنیـن مینویسـد:  "زمـان شـاه سـومین پادشـاه سـدوزائی بـه 
ک هنـد عالقـه مفـرط داشـت و چنـان درین نقشـه منهمک بود  پیشـروی در خـا
گـر هـم مید ید همـه را قربـان این  کـه مـاؤرای آن چیـز دیگـر را بـا سـآنی نمـی دیـد وا
آروز می کرد و هیچ سال قرارش نمی گرفت تا یکدفعه خویش را به الهور، شرقی 
تریـن شـهر سـرحدی کشـورش، نرسـا نـد و زمینـه پیشـروی را مطالعـه نکنـد."1 در 
گون انگلیس هـا به تنگ آمده بودند،   عیـن زمـان مـردم هند که از فشـارهای گونا
زمان شاه افغان را جهت حمله به هند دعوت و تشویق مینمودند و از روز ورود 
او به هند روزانه یک لک روپیه مصارف را برای  قشون کشی پادشاه افغانستان 

قبـول نمـوده بودند.2
بنابـرآن انگلیـس هـا در سـال 1801 سـرجان ملکـم را بـه ایـران فرسـتادند و او 
کـه یـک معاهـدۀ سیاسـی و تجـاری را بـا ابراهیـم اعتمـاد الدولـه  گردیـد  مؤفـق 
صدراعظـم فتـح علـی شـاه عقـد نماید. دو اصـل این قرارداد پنج مـاده ای که به 

افغانسـتان ربـط میگرفـت بدیـن شـرح بـود:
ماده دوم: هرگاه پادشـاه افغانسـتان تصمیم بگیرد که به هندوسـتان حمله 
نماید چون سکنۀ هندوستان رعایای اعلیحضرت پادشاه انگلستان میباشند 
یـک قشـون کـوه پیکـر باتمام لوازم و مهمـات آن از طـرف کارگزاران اعلیحضرت 
قدر قدرت شاهنشـاهی ایران به افغانسـتان مامور خواهد شـد که آن مملکت را 
خـراب و ویـران نمایـد و تمـام جدیـت و کوشـش را بکار خواهند بـرد که آن ملت 

بکلی مضمحل شـده و پریشـان گردد.

1.   رجال و رویدادهای تاریخی، تالیف احمد علی کهزاد، چاپ کابل، ص4
2.  تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، محمود محمود، جلد اول ف/ ص 176
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گـر پادشـاه افغانسـتان مایـل گردد که از در دوسـتی و صلـح وارد  مـاده سـوم: ا
شـود دولت شاهنشـاهی ایران در حین تعیین شـرایط اصلی این مسله را مسلم 
که پادشاه افغانستان و قشون او خیال حمله و هجوم به  و حتمی خواهد نمود 
هندوسـتان را کـه جـز قلمرو پادشـاه انگلسـتان میباشـد بکلی از سـر خـود بیرون 

نمایـد و آنرا همیشـه ترک گویند.1
در اثـر ایـن دسـایس  انگلیـس هـا، از یـک طـرف جنـگ هـای داخلـی در بین 
گردید و از جانب دگر شـاه محمود سـدوزائی در  سـرداران خاندان شـاهی شـروع 
اثـر مسـاعدت و حمایـت دولـت ایـران سـلطنت افغانسـتان را تصاحـب نمـود 
گردیـد. راجـع بـه تـرس و وحشـت انگلیـس و  و شـاه زمـان از هـردو چشـم نابینـا 
همکاری ایرانی ها درین مرحلۀ تاریخی جان ویلیام کی در تاریخ جنگ های 
افغانسـتان خـود مینـگارد: "دریـن وقـت تـرس و وحشـت انگلیسـها از افغـان هـا 
خیلـی زیـاد بـود باالخـره ایرانـی ها بفریاد ما ) انگلیس ها ( رسـیده افغان هـا را در 
گرفته و ما را از خوف یک حملۀ پرخطری نجات دادند."  نمایندۀ  تحت فشار 
انگلیـس سـرجان ملکـم بعـد از آن بـه شـاه و وزرای ایرانـی مبالـغ درشـتی را طـور 
ک هـای افغانسـتان  رشـوه تقدیـم نمـود و پادشـاه ایـران را بدسـت انـدازی در خـا
تحریک نمود و راجع به مؤفقیت خود از اصفهان چنین نوشت: "زمانشاه دیگر 
کنـد. بلطـف خداونـدی بـرای  نمیتوانـد زحمتـی در هندوسـتان بـرای مـا تولیـد 
سـال هـای آینـده بقـدری کارهای زیاد و مسـئولیت های مشـکل در افغانسـتان 

بـرای او ایجـاد خواهـد شـد کـه فرصـت فکـر کـردن را هـم نخواهد داشـت."
در مقابـل دولـت انگلیـس قبـول دار شـد که هـرگاه دولت ایـران طرف حمله 
افغانستان و یا فرانسه قرار گیرد به او اسلحه بدهد.  چه ناپلئون امپراطور فرانسه 

1.   تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، محمود محمود، جلد اول، ص 85
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که نتوانسـته بود رقیب و دشـمن دیرینه خود یعنی انگلیس را در اروپا شکسـت 
کبیـر را تعقیـب نمـوده و هندوسـتان را از راه  دهـد،  آرزو داشـت نقشـۀ اسـکندر 
هـای ایـران و افغانسـتان مـورد تهاجم قـرار دهد.  چنانچه بـرای این مقصد پروژه 
هـای را بـا دولـت روسـیه  وایـران ترتیـب داده بـود ویکـی از عوامـل عمـدۀ عالیـق 
ناپلئون به کشـورهای شـرقی همین مفکوره حمله  او به هند بود. سـرجان ملکم 
توانسـت تـا سـال 1805 میـالدی نفـوذ فرانسـه را در ایـران بکلـی مسـدود سـازد امـا 
زمانیکه ایران در برابر روسیه شکست خورد و گرجستان را از دست داد،  ناپلئون 
گاردان، ایران  گردید با اعزام جنرال های معروف فرانسوی از قبیل جنرال  موفق 
گیـرد.  کر ایرانـی را بـدوش  را از روابـط نزدیـک بـا انگلیـس بـاز دارد و تربیـه عسـا
سـرجان ملکـم بـرای بـار دیگـر در سـال 1808 میـالدی مؤظـف گردیـد سـفری بـه 

کام گردید. ایـران نمـوده و فعالیـت هـای فرانسـه را خنثـی سـازد اما اینبار نـا
بـه تعقیـب آن ناپلئـون با الکسـاندراول زار روسـیه در تبلیسـی مالقات نموده 
وعهـد نامـه صلـح را امضـأ کـرد. انگلسـتان برای بـار سـوم در سـال 1810 میالدی 
سـرجان ملکـم را بـه ایـران اعـزام نمـود و در قـرار داد جـد یـد ایکـه در بیـن دولتیـن 
انگلیس و ایران منعقد شد،  فتح علیشاه قبول نمود که با هیچ دولت اروپایی 
ک خـود بـه  و مخالـف بـا دولـت انگلیـس اتحـادی نبنـدد، اجـازه  ورود از خـا
کر خارجی ندهد و سـرحدات هندوسـتان را حفاظت کند.  هرگاه پادشـاه  عسـا
افغانسـتان بخواهـد هنـد را مـورد حملـه قـرار دهـد،  ایـران بـه جنـگ اقـدام نموده 
ومقابلتـًا دولـت انگلیـس قبـول نمـود تـا زمانیکـه دولـت ایـران بشـکل  تعـرض بـا 
دولـت دیگـر داخـل جنـگ نگردد، سـاالنه دو ملیـون تومان بدولت ایـران بپردازد 
کمـک اش شـتافته و در  گیـرد دولـت انگلیـس بـه  گـر ایـران مـورد تعـرض قـرار  و ا
صـورت منازعـه در بیـن افغانسـتان و ایـران دولـت انگلیـس بـی طـرف خواهـد 
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بود.1
آرنولـد فلیچـر یکـی از مؤرخیـن امریکایـی راجـع بـه معاهـده فـوق مینویسـد: 
فرانسـه، شـروع  برابـر  در  هـا  ایرانـی  بـا  ایـن معاهـده  از عقـد  هـا  انگلیـس  "مـرام 
انقالبات داخلی در افغانستان بود. هنگامیکه روسیه والیات جارجیا، شیروان 
ک خـود سـاخت،  پادشـاه ایران از بریتانیه  باسـاس این  و قـره بـاغ را ضمیمـه خـا
معاهـده طلـب کمـک نمـود امـا انگلیـس هـا از آن انـکار نمودنـد و اشـاره کردنـد 
کـه مسـئولیت ایشـان فقـط در برابـر فرانسـه بـوده اسـت."2  در حالیکـه فرانسـه 
نتوانسـت کاری را در ایـران پیـش ببـرد،  دولـت روسـیه ا ز1800 تـا 1828 میـالدی 
کـو، شـیروان،  بـا عقـد معاهـدات گلسـتان و ترکمانچـای، گرجسـتان، دربنـد، با
گنجـه، قـره بـاغ، ایـروان، نخجـوان و پنـج ملیـون پـول را از بابـت حـق  شـکی، 
)قضـاوت قنسـلها( از دولـت ایـران گرفتـه و دولـت مذکـوررا تحـت نفوذ سیاسـی 
کـه دولـت ایـران آلـه دسـت دولـت  قـرارداد. چنانچـه ازیـن تاریـخ بـه بعـد اسـت 
روسـیه شـده و در یـک مرحلـه حسـاس و نـازک والیـت هـرات را مـورد حملـه قـرار 
کام  داد کـه در نتیجـه بـا مدافعه سـخت و خشـمگین افغـان ها مواجه شـده و نا

گردید. 
مؤلف کتاب افغانستان درقرن نزده درین موضوع چنین مینگارد: "شاهان 
ایـران کـه دریـن عصر از سلسـله قاجاریه و رویهمرفته حکمـداران ضعیف و آله 
دسـت همسـایگان خود بودند پس از آنکه روس ها قسـمت های شـمالی ایران 
ک خـود کردنـد بـه ایـران وعده  تالفـی داده و باین قسـم سیاسـت  را ضمیمـه خـا
آن دولـت را تابـع خـود سـاخته بودنـد.  شـاهان ایـران بـه تحریـک روس بجـای 

1.   تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، جلد اول، از ص 96-100 دیده شود.
2.   افغانستان شاهراه کشور گشایی، آرنولد فلیچر، ص 74
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اسـترداد اراضـی از دسـت رفتـه شـمالی خویش، یگانه آزوی خـود تصرف هرات 
کشـی بـه  والحـاق آنـرا بـه ایـران میدانسـتند و پیهـم درهرموقـع وفرصـت ازلشـکر 
هـرات خـودداری نمـی نمودنـد. چنانچه قسـمت کلی واقعـات ایـن دورۀ تاریخ 
افغانسـتان را منازعـه در سـر هـرات تشـکیل میدهـد. ولـی تمام اقدامـات با همه 
زحمـت کشـی هائیکـه سـالطین ایـران و مسـاعی کـه روس هـا دریـن راه نمودنـد 
کام و نقـش برآب مانده  هربار لشـکر کشـی  از برکـت سیاسـت  ملـی افغـان هـا نـا
هـای ایرانـی نیـز ماننـد لشکرکشـی هـای انگلیـس بـا تلفـات سـنگین و تالفـی 
ناپذیری که برداشـته اند و شـهرت بدی که برای خود باقی گذاشـتند،  منتج به 

پیـروزی حقیقـی بـرای ایشـان نگردید."1
پالیسـی  و  فتـح علیشـاه  زمانشـاه،  مـورد  ایرانـی در  مـؤرخ  محمـود محمـود 
دولـت انگلیـس مینویسـد که: "زمانشـاه خـود باین نکته برخورده بـود و مایل بود 
پادشـاه ایـران را از خـود راضـی نگهـدارد و نگـذارد جنـگ بین افغانسـتان و ایران 
بـه نفـع انگلیـس و بـه ضـرر هـردو تمـام شـود.  هنگامیکـه انگلیـس هـا بـزور طـال، 
فتـح علیشـاه را بـر ضـد افغانسـتان تحریـک مینمودنـد او نیـز سـعی میکـرد آتش 
غضـب فتـح علیشـاه را فرونشـاند. فقـط چیزیکـه بـود کار از کار گذشـته و آتـش 
فتنـه در افغانسـتان شـعله ور شـده و زمانشـاه خـود در میـان آن آتـش میسـوخت 
و درد خـود را خـوب حـس میکـرد و محـرک اصلـی را نیـز تشـخیص میـداد.  ولـی 
چـه سـود، پـس از مـرگ حاجـی ابراهیـم خان اعتمـاد الدوله نه فتح علیشـاه و نه 
کـه  درباریـان او هیـچ یـک از موضـوع باخبـر نبودنـد.  تـا زمانیکـه ایـن آتـش فتنـه 
کرد، شاید کسی از خطرآن  گرفته بود به ایران نیز سرایت  هند و افغانستان را فرا 
کـه خـود ثمـرۀ  ایـن مجاهـدات  گاه نگردیـد و عمـر فتـح علیشـاه هـم وفـا نکـرد  آ

1.  افغانستان در قرن نزدهم، تالیف سید قاسم رشتیا، چاپ کابل 1329
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گـر خـود نچشـید،   گـوار اسـت. بهرحـال ا خـود را بچشـد و بدانـد چقـدر تلـخ و نا
ک شـدند." اوالد او چشـیدند و بـا زهـرآن نیـز هـال

بدیـن ترتیـب در نتیجه پالیسـی انگلیـس از یک طرف دولت ایران بدسـت 
محمـود  شـاه  تقویـت  بـا  و  نمـود  شـروع  افغانسـتان  امـور  در  ومداخلـه  انـدازی 
کورسـاخت و آرزوهای او را برای سـربلندی  سـدوزائی شـاه زمان را از هردوچشـم 
افغانسـتان بـا خـودش یکجـا از میـان برداشـت و آتـش جنـگ هـای داخلـی را در 
افغانسـتان شـعله ور سـاخت واز طـرف دیگـر رنجیـت سـنگ  و اقلیـت سـیک 
کـه رنجیـت سـنگ در سـال  هـای پنجـاب را آنقدرتحریـک و حمایـت نمـود 
1800 میـالدی اسـتقالل پنجـاب را اعـالن نمـود. بدینگونـه انگلیـس توانسـت 
گردانـد و خاصتـًا زمانیکـه بتاریـخ 17  خاطـر خـود را از طـرف افغانسـتان آسـوده 
جـون 1809 میـالدی هیئـت مونـت اسـتیوارت الفنسـتون به سـهولت مؤفق شـد 
معاهـده پشـاور را بـا شـاه شـجاع بـر ضـد مملکـت ایـران و فرانسـه منعقـد نمایـد 
بیـش از پیـش اطمینـان خاطـر حاصـل نمـود. در مـاده اول ایـن عهـد نامـه گفتـه 
شـده بـود کـه چـون دولتیـن فرانسـه و ایـران بر ضـد دولت افغانسـتان قـراردادی را 
ک افغانسـتان عبـور نمایند،  عقـد نمـوده انـد هـرگاه چنانچـه آنها بخواهند از خا
اولیای دولت افغانسـتان مانع آن خواهد شـد و با تمام قدرت علیه آنها خواهد 
برتانـوی   ک هندوسـتان  اجـازه نخواهنـد داد بخـا کامـل  بـا مدافعـه  و  جنگیـد 

گردنـد.1 داخـل 
خطـر ناپلئـون و شـاه زمـان بـا مغلوبیـت آنهـا بکلـی از بیـن رفـت. امـا تـرس و 
کـه روز بـه روز بـه سـرحدات ممالـک همجوارهنـد نزدیـک  وحشـت از روس هـا 
میشـدند دولـت انگلیـس را سـخت مضطـرب و پریشـان سـاخته و لحظـۀ از 

1.   سراج التواریخ، تالیف مالفیض محمد خان، چاپ کابل 1313هـ ق، ص 78
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کـه صفحـه جدیـد و حـزن  خیـال دولـت مذکـور ایمیـن نبودنـد.  ازینجاسـت 
انگیـزی در تاریـخ افغانسـتان بـاز گردیـد.  بـا بـه میـان آمـدن ایـن صفحـه نـه تنهـا 
ک های افغانستان نیز مورد تهاجمات وحشیانه  قسمت های بزرگی از پیکر خا
و بیرحمانـه دولـت انگلیـس قـرار گرفت، بلکه در اثر آن والیت طوس یا خراسـان 
گردیـد.  والیـت پنجـاب  گردیـده و جـز دولـت ایـران  موجـوده از افغانسـان مجـزأ 
گردیـد.  ک افغانسـتان جـدا شـده و مسـتقل  در تحـت قیـادت سـیک هـا از خـا
والیات مرو، وادی کشـک و بلوچسـتان یکجا از افغانسـتان مجزأ شـده جزئی از 
مسـتعمرات دولت انگلیس و روس گردیدند. در نتیجۀ معاهدۀ الهور در سـال 
1838 میـالدی والیـات سـند، ملتـان، کشـمیر، پشـاور، اتـک و دیره جـات نیز از 

ک افغانسـتان بریده شـدند.  خـا

نبرد اول با انگلیس ها
طوریکــه قبــال تذکــر داده شــد موقعیــت جغرافیایــی، ســوق الجیشــی و وضــع 
الجیشــی افغانســتان وشــهر های آن چون کابل، غزنی و قندهار درقرون گذشــته 
بحیــث یگانــه معبراجبــاری تهاجمــات بــه هنــد شــناخته شــده بــود. پــروژه هــای 
ناپلئــون جهــت حملــه به هنــد ازطریــق ایران وافغانســتان، وصیــت نامه پطرکبیر 
و قــدم بقــدم نزدیــک شــدن روس هــا بــه کشــورهای هــم جــوار هنــد عواملــی بودنــد 
کــه دولــت انگلیــس حــواس وتهاجمــات سیاســی خــودرا در طــول قــرن 19 متوجه 
کشــور را بحیــث یگانــه ســد  افغانســتان وراهــای تهاجــم آن بــه هنــد نمــوده وایــن 

مســتحکم دروازه هــای هنــد شــناخت. 
انگلیـس نـه تنهـا از پیشـرفت هـای سـریع روسـیه بسـوی سـرحدات هنـد 
خـواب راحـت در چشـم نداشـت، بلکـه درعیـن زمـان روح آزاد وقـدرت معنـوی 
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ک بـه نظـر میامد.   خـود افغانهـا نیـز بـرای امپراطـوری هنـد برتانـوی خیلـی خطرنـا
بـه عقیـدۀ یکـی از مؤرخیـن افغـان انگلیـس هـا بعد از تماشـای جنـگ پانی پت 
که قدرت نظامی ومعنوی افغانسـتان درسرتاسرهندوسـتان در  کردند  احسـاس 
اصل خود بزرگ ترین رقیب انگلیس درهند است.1 ازطرف دیگر مردم بی دفاع 
کـه درنتیجـه فجایـع ومظالـم بیحـد انگلیـس هـا شـدیدًا درمانـده  ومظلـوم هنـد 
وبـه علیـه انگلیـس هـا بـر انگیختـه شـده بودنـد خـود تـوان وقـدرت آنرانداشـتند 
کـه دربرابرانگلیـس هـا قیـام ورزنـد.  بنابـرآن یگانـه چشـم امید شـان بسـوی راه ها 
ودره هـای افغانسـتان دوختـه شـده بـود کـه شـاید بـازروزی بـرادران افغـان جهت 
اسـتخالص ایشـان از قیـد وبنـد انگلیسـها بـه سـرزمین هنـد سـرازیر گردنـد.   بنـا 
بـرآن بـه عقیـده انگلیس ها یک افغانسـتان مسـتقل با چنین سـوابق پـر ماجرای 
تاریخـی بـرای هنـد برتانـوی خالـی از خطرنبـود. انگلیـس هـا در ایـن فرصـت کـه 
امیر دوست محمد خان پادشاه افغانستان بود بصورت عمومی افکار سیاسی 

خـود را در سـه نکتـه عمـده تمرکـز داده بودنـد: 
1- جلوگیری از پیشرفت وتهاجم روسیه به هند برتانوی. 

2- تضعیـف قـدرت مـادی ومعنـوی افغانسـتان تاحدیکـه امـکان داشـته 
باشـد. 

نشـانده  ویـا دسـت  آلـۀ دسـت  یـا  کـه  افغانسـتان  در  پادشـاهی  تعیـن   -3
باشـد.  انگلیـس 

در  را  شـان  واسـتعماری  سیاسـی  هـای  نقشـه  اینکـه  بـرای  هـا  انگلیـس 
افغانسـتان جامۀ عمل بپوشـانند، درمرحلۀ اول سـعی ورزیدند نظرامیر دوسـت 
محمـد را بـا عبـارات درخشـان سیاسـی ووعده هـای دروغ جلـب نمایند. حتی 

1.  افغانستان درمسیر تاریخ، غبار، ص 444
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گرفتند برخالف سیاست عنعنوی استعماری انگلیس )تفرقه بیانداز  تصمیم 
کـن( بـه عـوض ملـوک الطوایفـی حکومـت واحـدی را در افغانسـتان  وحکومـت 
از  کـه   )Sir Alexander Burnes( برنـس  الکسـاندر  چنانچـه  ورنـد.  بیـآ  بوجـود 
گاه مـا  سیاسـتمداران پختـۀ دولـت انگلیـس بـود نظریـه ذیـل را ارئـه نمـود: "هـر 
مـا درافغانسـتان  برقرارسـازیم،  را  واتفاقـی  اتحـاد  بارکزائـی  اقـوام  بتوانیـم دربیـن 
درعـوض ایـاالت جداگانـه کـه بـرای برانگیختن دسـایس ما خیلی مفید وآسـان 
اسـت، حکومـت متحـدی را تشـکیل خواهیـم داد کـه بـرای منافـع مـا ومحافظۀ 
سـرحدات مـا نظـر بـه تـد بیـراول خـوب تـر کارگـر واقـع خواهـد شـد."1    هـم چنـان 
مسـتر مک نییل )Mac Neill( سـفیر برتانیه در تهران بتاریخ سـه مارچ 1837 به 
الکسـاندر برنس نماینده سیاسـی انگلیس که در کابل بود چنین نوشـت : "من 
قلبـًا آرزومنـدم شـما بـا امیـر دوسـت محمـد خـان بیـک قـرارداد صحیـح برسـید 
وبهتـر اسـت دوسـت محمـد خـان بـه هـرات و قندهـار هـردو دسـت یابـد وآن 
ایـاالت را بـه تصـرف درآورد.  بـا مختصـر مسـاعدت از طـرف مـا دوسـت محمـد 
خان می تواند قندهار وهرات هردو را متصرف شـود  و هرگاه یک قرضۀ پولی با 
او داده شـود امیـر دوسـت محمـد خـان را بـه انجـام ایـن امـر قادر خواهـد نمود وما 

بـا ایـن وسـیله خـوب تـر میتوانیـم بـر او مسـلط گردیـم."2
امیـر دوسـت محمـد خـان بـا نظریـات فـوق برنس ومک نییـل موافق بـود.  اما 
چـون از یـک طـرف شـاه شـجاع بـه نسـبت اتحـاد با سـیک ها سـلطنت کابـل را 
ادعا داشـت واز طرف دیگر انگلیس ها نسـبت به دوسـتی که با رنجیت سـنگ 
ک افغانسـتان بـود  قایـم نمـوده بودنـد و تقاضـای امیـر را در مسـلۀ پشـاورکه جزخـا

1.  دافغانستان دبین المللی روابطو تاریخ، لمری برخه، ص 25
2.  تاریخ جنگ های افغا نستان، جان ویلیام کی، ص ،405
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رد نمـوده بودنـد،  محـض بـا عبـارات درخشـان وفریبنـده دولـت انگلیس فریب 
نخـورده ازانگلیـس بیـش از همـه همـکاری واقعـی وعملـی  را طالـب بـود.   الرد 
کلیند) Lord Auckland( ویسرای هند در جواب مکتوب امیر دوست محمد  آ
خان که آرزو داشـت با معاونت انگلیس ها پشـاور را ازسـیک ها باز گیرد نوشـته 
کشـورهای آزاد  مداخلـه  گاه میـل نـدارد در امـور  کـه "دولـت انگلیـس هیـچ  بـود 

نماید."1
در همیـن وقـت بـود کـه نفـوذ دولـت روسـیه نسـبت بـه هـر وقـت دیگـر بیشـتر 
شـد و نماینـدۀ روسـیه بنـام ویتکیویـج ) Luit J. Witkiwicz( در سـال 1837- 
کابـل شـد و متعاقبـًا در سـال 1838- ایرانـی هـا بـه تشـویق دولـت روس  وارد 
هـرات را مـورد حملـه قـرار دادنـد.  جـان ویلیا م کی درین مورد می نویسـد: "هیچ 
انسـان صاحب شـعور صحت این مسـله را رد نخواهد کرد که دیپلومات های 
کشـی و تصـرف هـرات  کـه محمـد شـاه قاجـار را بـه قشـون  دولـت روس بودنـد 
کـه بـه عملیـات محاصـره  تحریـک نمودنـد و صاحـب منصبـان روسـی بودنـد 
کمـک کردنـد."    در همیـن وقـت انگلیـس هـا بیـش از هر وقـت دیگر مضطرب و 
پریشـان گردیـده و الکسـاندر برنـس را روانـه کابـل سـاختند. برنـس ظاهـرًا جهت 
مذاکرات تجارتی و در حقیقت برای مطالعه اوضاع سیاسی و مساعد ساختن 
عملیـات نظامـی انگلیـس بکابـل فرسـتاده شـده بـود.2   چنانچـه جـان ویلیـام 
کـی مـی نویسـد: "هـدف عمـده از اعـزام ایـن هیئـت آن بـود کـه اطالعـات دقیـق 
کسـب نمـوده و نفـوذ سیاسـی دولـت روس را در آسـیای مرکـزی مطالعـه نماینـد 

1.  تاریخ جنگ های افغا نستان، جان ویلیام کی، ص 294
2.  عـروج بارکزایـی هـا تالیـف ادوارداالسـیس، ترجمـه عبدالرحمـن پـژواک ومحمـد عثمان صدقی، چـاپ کابل، 

1333، ص163
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و از اوضـاع سیاسـی اقـاًل خـود را بـا خبـر سـازند تـا توانسـته باشـند بـرای مبـارزات 
آینـده آمادگـی گیرنـد و فکـر مینمودنـد اطالعات مذکـوررا ازهرطریـق ایکه امکان 
داشته باشد بد ست آورند وحتمًا مساعدت اشخاص با صالحیت و بانفود را 
هـم بخـود جلـب نماینـد تـا در مواقع الزمه از خدمات آنها اسـتفاده نموده و خود 

را تقویـه نماینـد." 1
هیئت برنس در )20( سپتامبر 1837- وارد کابل گردید و با پذیرائی شایانی 
از طرف امیر دوست محمد خان استقبال گردید. امیر دوست محمد در ضمن 
مذاکـرات تجارتـی نظریـات خود را راجع به مسـلۀ پشاوروسـیک هـا اظهار نموده 
و گفت که افغانها تصمیم دارند با اخراج سیک ها از والیات شرقی افغانستان 
تمامیـت کشـور خـود را تأمیـن کننـد و هـرگاه انگلیـس هـا واقعـًا طالـب صلـح و 
پیشـرفت مسـایل تجارتـی در منطقـه انـد،  بایـد از نفـوذ و قـدرت خـود کار گرفتـه 
ک های افغانسـتان را  حکومـت سـیک هـا را مجبـور سـازند کـه بدون جنگ خـا
تخلیـه نماینـد.   مؤلـف کتـاب تاریخ جنگ هـای افغان راجع به ایـن مذاکرات 
که:  "امیر دوسـت محمد خان درین مذاکرات با صراحت و اعتدال  مینویسـد 
کـه یگانـه آرزوی وی تأمیـن مجـدد رود خانـۀ  صحبـت نمـوده و اظهـار داشـت 
سـند بحیث سـر حد طبیعی در بین دولتین افغان و سـیک ها میباشـد و اظهار 
کـه آنهـم جـز از  کشـمیر  کـه دریـن صـورت حاضـر اسـت از ادعـای خـود بـر  نمـود 
خراسـان را تشـکیل میدهـد صـرف نظـر کنـد و هـم اگر حکمـدار سـیک از نفوذ و 
حکمرانـی شـخصی او در پشـاور احسـاس خـوف مینمایـد،  حاضـر اسـت شـهر 
مذکـور را در تحـت اداره مشـترک دو نفـر برادرانـش سـلطان محمـد خـان و نـواب 
جبـار خـان قـرار دهـد. مقصد امیر دوسـت محمـد خان ازین گفته تأمین پشـاور 

1.  تاریخ جنگ های افغانستان، جان ویلیام کی،  ص-172
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ک افغانسـتان اسـت، نه توسـعه به تصرفات شـخصی."   با  بحیث جزئی از خا
اینکـه برنـس معقولیـت ایـن پیشـنهاد را تائیـد کـرد امـا سیاسـت الرد اکلینـد که 
غیر ازین بود پیشنهاد مذکور را رد نموده و بر امیر دوست محمد خان اطالع داد 
کـه بایـد از ادعایـش بـر پشـاور صـرف نظر نموده و آنرا به سـیک ها واگـذار کند و با 
رنجیت سنگ ازدردوستی نزدیک شود و الی دولت برتانیه اوراازافتخاردوستی 

خـود محروم خواهد سـاخت.
 مـؤرخ و سـیاح فرانسـوی فیریـر ) J.P. Ferrier ( نیـز عینـًا مطالـب فـوق را یـاد 
داشـت نموده مینویسـد: "دوسـت محمد خان رود خانه سـند را بحیث سـرحد 
در بین کشورهای افغان و سیک پیشنهاد نمود و با تأمین این شرط موافقه کرد 
کـه کشـمیر بـرای سـیک هـا واگـذار گـردد امـا الرد اکلیند این پیشـنهاد معقـول را 
 ) K.H. Maud Diver ( رد کـرد."1   در نتیجـه گفتـه میتوانیـم کـه بقـول مـود دایـور
کابل تا قندهار ( وایسـرای هند همه چیزرا مطالبه میکرد ولی  مؤلف کتاب ) از 
چیـزی وعـده نمیـداد و چـون امیـر دوسـت محمد خان حاضر نبـود که به چنین 
اتحـاد نـا معلـوم و بـی شـرایط تـن در دهـد، نایـب السـلطنه او را امیـری خوانـد 
دشـمن بـا نقشـه هـای توسـعه جویانـه کـه صلح سـرحدات هنـد را کـه در آنوقت 

در جنـوب پنجـاب قـرار داشـت در خطـر می انـدازد.2 
امیر دوسـت محمد خان که سیاسـت انگلیس را بخوبی درک نموده بود با 
کابل  وجود تهدید الرد اکلیند مذاکرات را با برنس قطع نموده و سـفیر انگلیس 
را تـرک گفـت.  بعضـی هـا کوشـش نمـوده اند تیره گی روابط امیر دوسـت محمد 
کـه در همیـن وقـت بکابـل  خـان را بـا برنـس بـه ورود ویتکیویـج نماینـده روسـیه 

1.  مراجعه شود به کتاب تاریخ افغانها، تالیف فریر، ترجمه کپتان ویلیهم جس لندن، 1858
2.  بحواله کتاب ازکابل تا قندهار، تالیف موددایور، لندن 1935
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کـی مـی نویسـد مقصـد از  رسـیده بـود نسـبت دهنـد.  امـا طوریکـه جـان ویلیـام 
آمـدن ویتکـوچ صـرف جنبـه تجارتـی داشـته و بر مذاکـرات برنس و امیر دوسـت 
محمـد خـان تاثیـر نداشـت و علـت عمـده قطـع مذاکـرات بـا برنـس تقاضـای 
شـدید امیر دوسـت محمد خان راجع به اسـترداد مناطق مجزأ شـده افغانستان 
کـه برنـس حتـی بـه شـنیدن آن چنـدان عالقـه نداشـت چـه او بـرای مقصـد  بـود 
دیگری روانه گردیده و صالحیت نداشـت حتی باب مذاکره را در مسـایل ملی 
افغانسـتان بـاز نمایـد.  بعـد از مراجعـت برنس بالفاصله فعالیت های سیاسـی 
و نظامی به علیه افغانسـتان شـروع شـد و امیر دوسـت محمد خان نیزاز کسـانی 

ک گردد. بحسـاب رفـت کـه بایسـت افغانسـتان از وجـود او پـا
انگلیـس هـا امیـر سـند را علیـه پادشـاه افغانسـتان بر انگیختـه و او را مسـلح 
نمودند.1  نقشـه بزرگی که بزودی در 12ماه می سـال 1838-  از جانب انگلیس 
کـه شـاه شـجاع پادشـاه متـواری افغانسـتان و اسـترداد  گردیـد ایـن بـود  هـا طـرح 
تـاج و تخـت اورا روپـوش عملیـات نظامـی خویـش قـرارداده و بـا ایـن بهانـه یـک 
قـوۀ مختلـط  انگلیـس وسـیک بـا مشـاورین، اسـلحه و پـول دولـت انگلیـس 
افغانسـتان را مـورد تهاجـم قراردهـد و بعـدًا بـا تأسـیس ایـن چنیـن یـک دولـت 
پوشـالی و دسـت نشـاندۀ انگلیـس نفـوذ سیاسـی آن دولـت را تـا رود خانـه آ مـو 
پخـش نماینـد. چـون انجـام ایـن مأموریـت از یکطـرف بـه همـکاری رنجیـت 
سنگ امیر پنجاب، دوست صمیمی دولت انگلیس، و از طرف دیگر بموافقه 
شـاه شـجاع پادشـاه فـراری افغانسـتان مربـوط بـود،  بنابرایـن سـرویلیام مکناتـن 
گردیـد  ) Sir W. Hay Macnaythen( نماینـده خصوصـی وایسـرای هنـد مامـور 
کـه شـخصًا بـه دربـار رنجیـت مراجعـه نموده و بـا پیشـنهادات و اقدامـات الزمه 

1.  تاریخ جنگ های افغانستان، جان ویلیام کی، ص208 
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کنـد.  همـکاری او را جلـب 
هیئـت اعزامـی در 31 مـی بـه الهوررسـیده و از طـرف امیـر پنجـاب بـا گرمـی 
استقبال شد.  بعد از مذاکرات نمایندۀ انگلیس و رنجیت سنگ بر فیصله ای 
موافقـه کردنـد کـه بعـالوه متصرفـات مـاؤرای رود خانـه سـند تمام والیات شـرقی 
افغانسـتان را در سـاحل راسـت دریای سـند به نفع دولت سـیک از افغانسـتان 
جـدا مینمـود. پـس از آنکـه قرارداد از طرف رنجیت سـنگ امضأ گردید الزم شـد 
کـه نماینـده انگلیـس آنـرا پیـش شـاه شـجاع در لودیانـه  بـرده و موافقـت او را نیـز 
حاصـل دارد. شـاه شـجاع بـا اینکـه یـک شـخص ضعیـف النفس و جـاه طلب 
بـود و بـه مسـایل ملـی غیـر از مقاصد شـخصی ارزشـی را قایل نبـود،   این قـرارداد 
را بـه دیـده شـک و تردیـد نگریسـته و خاصتـًا اینکـه طـرح مذکـور بـدون مشـوره 
قبلـی او طـرح گردیـده بـود، عواقب آنراحس کرد. اما چون دربرابردالیل سفسـطه 
انگیزواصـرار بـی حـد نماینـده انگلیـس عاجزمانـد، آنـرا امضـأ نمـود.  چنانچـه 
کسـانیکه دریـن مجلـس حاضـر بودنـد  کـی در مـورد مـی نویسـد:  جـان ویلیـام 
هیچگونـه آثارسروروخوشـی را ازایـن پیـش آمـد درسـیمای اومشـاهده نکردنـد. 
واضحًا شـاه هم بررنجیت سـنگ وهم به برتانیه بد گمان بود.  از اوضاع روشـن 
کـه ایـن معاملـه قبـاًل بـه همدسـتی آنهـا تهیـه شـده واودرآن بیـش ازیـک آلـۀ  بـود 
کـه جنبـۀ نمایـش قشـون  غیـر فعـال بـرای منافـع انگلیـس و سـیک و یـا لعبتـی 
کشـی را تأمیـن کنـد حیثیتـی ندارد. مطالب عمـده این معاهده که شـاهکاری 
ازسیاست پرازخدعه و تذویربرتانیه دربرابریک کشورکوچک و ضعیف شمرده 

میشـود چنیـن بود: 
1-شــاه شــجاع از جمیــع حقــوق افغانســتان بروالیــات افغــان درغــرب رود خانــه 

انــدس ماننــد پشــاور دیــره جــات بــه نفــع دولــت ســیک صــرف نظرمیکنــد.
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کــه در مقابــل آن بــا قشــون خــود بــا شــاه شــجاع  2-امیــر پنجــاب وعــده میدهــد 
گــردد. کنــد تــا دوبــاره تــاج و تخــت افغانســتان را صاحــب  کمــک 

کــه بــا  3-دولــت برتانیــه بحیــث دوســت و خیرخــواه طرفیــن تعهــد میکنــد 
کنــد. کمــک  جانبیــن در تأمیــن مقاصــد شــان مســاعدت و 

گردیدنـد آنچـه را آرزو داشـتند جامـه عمـل  بایـن ترتیـب انگلیـس هـا موفـق 
بپوشـانند، چـه امیـر دوسـت محمـد خـان هیچـگاه حاضـر نبـود چنیـن شـرایط 
سـنگینی را از طرف برتانیه قبول کند.  ښـاغلی کهزاد راجع باین قرارداد چنین 

تبصـره مینماید: 
"نظیر این معاهده مضحک و مسخره کمتر اتفاق افتاده خواهد بود. صرف 
نظـر از اینکـه شـاه مخلـوع، فـراری و متـواری و اسـیر- چـه حـق امضـأ معاهـده را 
داشـت،  واضـح میسـازد کـه حـرص و آز چقـدر شـاه شـجاع را بازیچـه انگلیـس 
و نیرنـگ و فریـب بکـدام انـدازه رنجیـت سـنگ را آلـه دسـت فرنگـی سـاخته 
بـود. متـن ایـن قـرارداد مضحـک خـود صبغـۀ ترتیـب دهنـدگان آن ) مکناتـن  و 
رنجیـت( را معرفـی میکنـد. رنجیـت میخواسـت از شـاه بـی تـاج و تخـت سـند 
تصاحب یک سلسـله اراضی را بگیرد و انگلیس سـعی داشـت خالصه جی و 
شـاه شـجاع را در مقابل بروز خطر احتمالی از غرب،  قربان بازی های سیاسـی 

و مطامـع اسـتعماری خـود نماید."1
عـدم ارزش حقوقـی ایـن قـرارداد از طـرف یـک پادشـاه مخلوع و متواری سـی 
سـاله کـه تمـام عالیـق او بـا کشـور و مردمـش قطع شـده بود بـا دو قوه اسـتعماری 
الهـور  معاهـده  تطبیـق  از  قبـل  و  قـرارداد  ایـن  امضـأی  از  بعـد  اسـت.   واضـح 
کـه عواقـب ایـن معاهـده  رنجیـت سـنگ از جهـان درگذشـت و جانشـینان او 

1.  رجال ورویدادهای تاریخی ،کهزاد، ص 83
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را حـس نمـوده وغایـۀ اصلـی دوسـتی انگلیـس را درک نمـوده بودنـد حاضـر بـه 
همـکاری نگردیدنـد.  امـا دولـت انگلیـس بـه پیشـنهادات جانشـینان رنجیت 
سـنگ جزئـی تریـن اهمیتـی را قایـل نگردیـده و تصمیـم گرفـت بـا قـوه نظامـی و 

کنـد.  منابـع مالـی نقشـه اسـتعماری خـود را تطبیـق 
در مـورد ایـن تصمیـم برتانیـه سـرهنری دیورنـد چنیـن اظهـار نظـر میکنـد:  
گرفـت یکنفـر فـراری بـی ارزش و ضعیفـی را مثـل شـاه  ”دولـت برتانیـه تصمیـم 
شجاع بر ملت افغان که تا آن موقع در برابر آن احساسات نیک داشت تحمیل 
کنـد.  ایـن تصمیـم صریـح  موجب تمام عقـده های آینده برتانیه در افغانسـتان 
گردیـده و ذریعـه یـک سلسـله عملیـات حربـی کـه درجـه خشـونت و نـا معقولی  

آن در تصـور نمـی گنجـد در معـرض اجـرا گذاشـته شـد."1 
کـه مالحظـه شـود چـه عوامـل مهـم و بزرگـی برتانیـه را  در اینجـا الزم اسـت 
آیـا حقیقتـًا هنـد در  گرفتـن چنیـن یـک تصمیـم پرخطـر مجبـور سـاخت.  بـه 
کشـورهای شـرقی در برابر دولت  گرفته بود و یا تمام  معرض یک خطر فوری قرار 
مذکورقدعلـم نمـوده بودنـد، و یـا اینکـه ایرانـی هـا شـهرهرات و روسـها شـهرهای 
خیوا و بخارا را متصرف گردیده بودند؟  نی، هنوزهیچ یک ازین خطرها موجود 
نبـود و سـرحدات هنوزهـم ازروسـیه خیلـی هـا فاصلـه داشـت، طوریکـه برنـس 
مینویسـد: "تمـام ایـن هیاهـو وغوغـا از برای این بود که یک کپتـان قزاق ها بدون 
هیچگونـه دبدبـه و شـوکتی خـود را در پشـت یـک اسـپ بکابـل رسـانیده بـود."  
انگلسـتان بـا ایـن تصمیـم و اقـدام خـود میخواسـت بـه پادشـاهان وحکمـداران 
کشـورهای شـرقی واضـح سـازد کـه هـرگاه تـا آنوقت برتانیـه دربرابرپیشـرفت های 
گرفتـه بـود،  مفـاد سیاسـی اش مقتضـی  روسـیه راه مسـالمت و دوسـتی پیـش 

1.  حیات سرهنری دیورند، بقلم مارتمیردیورند، جلداول، ص 40
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کامـی هـای برتانیـه درافغانسـتان و ایـران از حیثیـت  آن بـود. امـا چـون اکنـون نا
واعتبـار آن در نـزد اقـوام شـرقی کاسـته اسـت، بنابـران بـا تغییر سیاسـت- داخل 
افغانسـتان  بـا  آسـیایی  اقـوام  دیگـر  تنبیـه  جهـت  و  گردیـده  جـدی  اقدامـات 
اعـالن جنـگ میدهـد. بایـن ترتیـب انگلسـتان خـود را در آتـش عنـاد وغضـب 
مـردم افغـان انداختـه و مردمـان دلیرونیرومنـد ایـن سـرزمین را بـه انتقـام خواهـی 
تحریـک نمـود. از طـرف دیگـر ایـن تغییـر سیاسـت و خـط مشـی کـه پالمرسـتون 
) Lord Palmerston ( صـدر اعظـم انگلسـتان خـود را بـه آن مجبـور میدانسـت 
زیـاد تـر باعـث انهـدام قـوای نظامـی و کاسـتن اعتبـار و وقـار بیـن المللـی برتانیـه 
گردیـد.  چـه در برابـر کشـوریکه سیاسـتش بیطرفی را حکم مینمـود، ماجراجوئی 
را آغـاز نمـود کـه جـز از ضـرر فایده ای نداشـت وبرخـالف آرزوی برتانیه این اقدام 
حیثیـت و شـهرت آنـرا بزمیـن زده و تلفـات سـنگین مالی وجانی را کـه در تاریخ 
لشکرکشـی های برتانیه مثال دیگری نداشـت متحمل شـدند. اعالمیه سـمله 
کر انگلیس به افغانسـتان حمله آوردند، در پهلوی پادشـاه  که بر اسـاس آن عسـا
کـه بـا مؤفقیـت  افغانسـتان، شـاه ایـران را نیزتهدیـد مینمـود.  ایـن لشکرکشـی 
کامی در  درافغانستان آغاز گردید در حقیقت مبادی عوامل سیاسی جدید و نا
پالن اسـتعماری پالمرسـتون و تلفات گرانی بود که درتاریخ مسـتعمراتی برتانیه 

فصـل جدیـدی را بازنمـود.
بعـد از اعالمیـه سـمله چهـل هـزار عسـکر انگلیـس در دهـم دسـامبر 1838 
جانـب افغانسـتان حرکـت نمودنـد.  بقـول یکـی از مؤرخیـن ایرانـی داسـتان ایـن 
لشـکر کشـی یکـی از داسـتان هـای حـزن انگیـز و رقـت آوری اسـت کـه در تاریخ 
کمتـر نظیـر دارد. ازیـن عـدۀ چهـل  کشـی هـای ممالـک آسـیای مرکـزی  لشـکر 
هزارنفـری کـه بـه افغانسـتان اعـزام گردیـده و باعث برهـم زدن اوضاع افغانسـتان 
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شـد،  فقـط یکنفـر طبیـب نیمـه جانی بدربـرد واوهم بـرای این زنده مانـده بود که 
بتواند شـرح اتفاقات و وقایع اخیرلشکرسـند را بدولت هندوسـتان عرضه دارد.1 
بـه هـر صـورت مـا از ذکـر جزئیـات تجـاوز اول برتانیـه برافغانسـتان صـرف نظر 
نمـوده و صـرف در مـورد آن وقایـع ایکـه انگلیسـها بـا اسـتفاده از قـوه نظامـی، زور 
کـه توسـط هیئـت هـای  پـول و همـکاری یکدسـته از خائنیـن و وطـن فروشـانی 
کـه قبـاًل بعنـوان تاجـر، سـیاح  وغیـره بـه افغانسـتان رفـت  مختلـف انگلیسـی 
وآمـد نمـوده  بودنـد،  اسـتخدام شـده بودنـد بحـث میرانیـم.  مثـاًل مؤلـف کتـاب 
تاریـخ جنـگ هـای افغانسـتان کـه خود انگلیس اسـت در موضـوع تصرف غزنه 
مینویسـد که هنگامیکه هیئت تجارتی سـر الکزاندربرنس وارد افغانسـتان شـد 
با "برادرزاده"2 امیر دوسـت محمد خان که امیر عبدالرشـید نام داشـت آشـنایی 
گردیدنـد، انگلیـس هـا  پیـدا نمـود.  زمانیکـه قشـون انگلیـس بـه غزنـه نزدیـک 
مکتوب محرمانه ای به او نوشـته و ازآمدن قشـون خود با اوخبردادند و همینکه 
انگلیـس  قشـون  بـا  عبدالرشـید  امیـر  شـد  بردیوارشـهرنزدیک  کرانگلیس  عسـا
یکجـا گردیـد.  نماینـده سیاسـی دولـت انگلیـس سـر ویلیـام مکناتـن که مشـاور 
  )Lord John Keane(  کیـن ومستشارشـاه شـجاع الملـک بـود او را بـه الرد جـان 
فرمانده کل قشـون انگلیس معرفی کرد. اطالعاتی که این شـخص به مهندس 
بـود.  خاصتـًا  العـاده مفیـد و خیلـی بموقـع  نظامـی، میجـر تامسـن داد  فـوق 
اطالعـات او دربـاب اسـتحکامات شـهرغزنه بسـیار ذیقیمـت و ضـروری بـود. 
هنگام مالحظه و بررسـی اسـتحکامات نظامی اطراف غزنه، عبدالرشـید خان 
با مهندس نظامی همراه بود واین آدم درسـت همان کسـی بود که انگلیسـها به 

1.  تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس ،محمودمحمود، جلداول، ص 288و289.
2.  امیرعبدالرشید برادرزاده امیردوست محمد نبوده بلکه خواهرزاده او وپسرعبداالمین بود.
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وجـود اودرایـن وقـت خیلـی احتیـاج داشـتند واو آنهـا رارهنمائی کـرد که چگونه 
کننـد. 1  شـهرغزنه را تصـرف 

کـه بحیـث پیشـکار برنـس بـا قشـون انگلیـس همـراه  همچنیـن موهـن الل 
کـه وی بـا  کتـاب )حیـات امیـر دوسـت محمـد خـان ( خـود مینویسـد  بـود  در 
عبدالرشـید خواهـر زاده امیـر دوسـت محمـد خـان داخـل روابـط بـوده و او  از قـوه 
کـه حیـن محاصـره غزنـی،   کـرد  کابـل بـه اواطـالع داده و وعـده  غزنـی و اوضـاع 
کریـز نخواهـد شـد و انگلیـس هـا از همـان طرف میتواننـد غزنه را  دروازه کابـل خا
مورد حمله قرار دهند.2  باین ترتیب طوریکه ښـاغلی کهزاد می نویسـد: "صبح 
گهـان صـدای مهیبـی حصـار  کـه نا 23 جـوالی 1838- هنـوز هـوا روشـن بـود 
گـذاری نمـوده  کـه شـبانگاه نقـب  کوچـک غزنـه را بـه لـرزه درآورد و فرنگـی هـا 
بودنـد،  دروازه کابـل را بـه هـوا پراندنـد و رخنـۀ بزرگی در دیوار حصار تولید و شـهر 
خالف انتظار قوای طرفین در ظرف سـه ربع سـاعت تسـلیم شـد. آنانیکه تصور 
میکنند که این موفقیت به نیروی قوه و شـجاعت سـپاهیان ایشـان و انگلیس 
هـا صـورت گرفتـه اسـت، بایـد بدانند کـه تاثیر خیانت بـه مراتب از قـوت باروت 

بیشـتر است."3
کـه امیـر دوسـت  کابـل عینـًا ماننـد غزنـی بـود.  منتهـا بایـن فـرق  سرنوشـت 
گردیـده از  گماشـتگان دولـت انگلیـس بـی دل  محمـد خـان در اثـر تحریـکات 
میدان جنگ عقب نشست وازراه کوتل اونی به تاشقرغان و قندوز و باالخره به 
کابل چنین  بخارا رفت.  مؤلف کتاب جنگ های افغانسـتان راجع به تصرف 

1.  تاریخ جنگ های افغانستان، جان ویلیام کی، ص460
2.  حیات امیردوست محمد خان، تالیف موهن الل ،جلددوم،  1846، ص214-211

3.  رجال ورویدادهای تاریخی،  کهزاد، ص 89
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می نویسـد:  "در ششـم مـاه اگسـت 1839- در تحـت تاثیـر صـدای کیسـه هـای 
پول و درخشـیدن برق سـرنیزه های برتانیای کبیر،  شـاه شـجاع الملک درمیان 
لبـاس زردوزی جواهرنشـان درحالیکـه سواراسـپ سـفیدی شـده بـود وارد قصـر 
باالحصـار گردیـد.  بـدون ایـن مسـاعدت های برجسـته دولت انگلیس ممکن 
نبود شاه شجاع الملک بتواند خود را به پادشاهی افغانستان برساند.   دررکاب 
شاه سرویلیام مکناتن وسر الکساندربرنس روان بودند باین نسبت که عروسک 
سـدوزائی را بـه سـلطنت افغانسـتان برسـانند و سـکنۀ کابـل کـه بـه تماشـا آمـده 
بودنـد بـه فرنگـی هـای اطـراف شـاه بیشـتر توجـه داشـتند تا بخـود شـاه -  چونکه 
همـه میدانسـتند ایـن دولت انگلیس میباشـد کـه او را به افغانسـتان آورده روی 
تخت می نشـاند.  درحقیقت این تشـریفات ورود درنظرمردم مانند تشـییع یک 
جنـازه بـود وهیـچ شـباهتی بـه تشـریفات ورود یـک شـهریار بـه پایتخـت خـود را 

نداشت."1 
انگلیـس هـا پـس از آنکـه شـاه شـجاع پادشـاه اجیرودسـت نشـاندۀ خـود را 
در مـاه جـون 1839 بعـد از سـی سـال  متـواری بـودن بـه تخـت و تـاج افغانسـتان 
گرفتنـد چـه  رسـانیدند،  تمـام امـور اداری و نظامـی افغانسـتان را بدسـت خـود 
کـه پادشـاه اسـیر و متـواری  نقشـه هـای اسـتعماری برتانیـه از ابتـدأ همیـن بـود 
داده  جلـوس  تخـت  بـر  ظاهـرًا  سیاسـی  و  نظامـی  عملیـات  بـا  را  افغانسـتان 
ودرحقیقـت زمـام امـوررا بدسـت خـود گیرنـد.  جـان ویلیام کـی در این مـورد می 
نویسـد: "نشـاندن شـاه شـجاع الملـک برتخـت افغانسـتان یـک حیلـۀ سیاسـی 
بـود.  ادعـای او را بـه تـاج و تخـت افغانسـتان بهانـه قرارداده و افغانسـتان را به قوه 

1.  تاریـخ روابـط سیاسـی ایـران وانگلیـس، محمودمحمود،جلـددوم، ص335،136 بحوالـه تاریـخ جنـگ هـای 
کی،صفحـات 477،478و479 افغانسـتان جـان ویلیـام 
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نظامی اشـغال نمودند وهرگزاولیای اموردولت انگلیس آرزونداشـتند که او برای 
همیشـه بحیـث پادشـاه افغانسـتان باقـی بمانـد."1 

گردیـد  افغانسـتان  عـازم  بخـارا  از  محمـد  دوسـت  امیـر  تابسـتان 1840  در 
وباردیگرعلیه انگلیس ها داخل اقدامات شد تا اینکه بعد ازمجادالت زیاد به 
کوهسـتان رسـیده و به میرمسـجدی خان معروف پیوسـت. دراینجا اگرواقعات 
این ایام را بدقت موردغورقراردهیم، دیده میشود که پیروزی کاماًل با مجاهدین 
گهانـی  نا بصـورت  متاسـفانه  امـا  بودنـد  درمخاطـره  هـا  وانگلیـس  بـود  افغـان 
امیردوسـت محمـد خـان در نتیجـه عدم خبرت ووقـوف ازاوضاع دشـمن بدون 
گاه گـردد خـود را درباالحصارکابـل به مکناتن  آنکـه کسـی از اقـدام و نیـات وی آ

تسـلیم و قبولـدار شـد تـا تحـت نظـر ماموریـن انگلیـس بـه هند بـرود.
کسانیکه با واقعات و حوادث دوران امیر دوست محمد و حیات او آشنائی 
کـه امیرمذکوربـا آن همـه وطـن دوسـتی،  کامـل دارنـد شـاید بوضاحـت بداننـد 
شـجاعت وکاردانـی دربسـأ مـوارد دارای ضعـف روحـی نیزبـود وبدترازهمه اینکه 
نمی توانست حتی درموارد بسیارحساس وباریک باالی ضعف روحی خویش 
غالـب گـردد. چنانچـه ایـن ضعف روحی درچندین جای بعـد ازآنکه تا آخرین 
نفـس مجاهـده و جانفشـانی نمـوده و خـود را بـه فتـح قریـب سـاخته اسـت، بـر 
امیـر مذکـور مسـلط شـده و بـه یکبارگـی دسـت از فعالیـت و مجاهدت کشـیده 
و جمیـع امیـد وآمـال مـردم نیرومنـد خویـش را بربـاد فنـا داده اسـت.  نگارنـده 
بوضاحـت کامـل میتوانـد ادعـا کنـد کـه اگراین ضعـف روحی امیر مذکـور وجود 
جریانـات  ازلحـاظ  خاصتـه  افغانسـتان  تاریـخ  سـیر  شـک  بـدون  نمیداشـت 
خـان  محمـد  امیردوسـت  صـورت  هـر  بـه  طوردیگرمیشـد.  اجنبـی  و  خارجـی 

1.  تاریخ جنگ های افغانستان ،جان ویلیام کی، جلد اول، ص465
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کپتـان نکلسـن ازراه جـالل آبـاد عـازم پشـاور  بتاریـخ 12 نوامبـر1840 بـه همـرای 
گردیـد وازآنجـا بـه کلکتـه وبعـد ازچندی به لودیانـه رفت. این اقـدام امیربه منزلۀ 
که برآتش شورش های ملی نه بواسطه انگلیس ها، بلکه توسط  آب سردی بود 
خود امیردوسـت محمد جاری گردید. انگلیس ها بعد ازآنکه ازشـر امیردوسـت 
محمـد آسـوده گردیدنـد وکشـوری را بـا ایـن بزرگـی بـه سـهولت ازآن خـود سـاخته 
بودنـد ازخوشـی در پیرهـن نمـی گنجیدنـد و چـون قصـد داشـتند افغانسـتان را 
بـرای همیشـه جزئـی از مسـتعمرات خـود داشـته باشـند شـروع بـه آوردن زنـان و 

فرزندانشـان بـه افغانسـتان نمودند. 
بایـن ترتیـب دیـده میشـود که حکومت افغان بکلی متالشـی گردیـده و امیر 
دوسـت محمـد بپـای خـود، خـود را تسـلیم انگلیـس نمـود و مـردم خـود را بـی 
سروسردارگذاشـت. انگلیـس هـا ازیـن وضـع آشـفتۀ مـردم به حد اعلی اسـتفاده 
نمـوده و جهـت اسـتحکام دسـتگاه اسـتعماری خـود بـه وضـع مالیـات جدید، 
اسـتخدام دسـته هـای جدیـد عسـکری، تبعیـد روسـای ملـی، حقـارت هـای 

گردیدنـد.  شـخصی و غیـره اعمـال ناشایسـته و دور از انسـانیت متشـبث 
اینجاسـت کـه ملـت افغانسـتان، همـان ملتیکـه بـه زعـم دشـمنان وحدت 
ملی از نژادهای غیر متجانس و متنوع پشتون و تاجک، ازبک و هزاره، قزلباش 
گرفتنـد  گردیـده انـد، تصمیـم  و غیـره بـا السـنۀ متفـاوت وغیـره وغیـره متشـکل 
بـدون سروسـردار وبـدون داشـتن نکتـه اتکائـی غیرازشـعورملی، دربرابربزرگتریـن 
قـوه اسـتعماری قدعلـم نماینـد وبـه انگلیس ها بفهمانند کـه نمیتوانند با ملت 
افغان همان معامله را بنمایند که با ملت هندوسـتان و سـایرملل جهان نموده 
انـد. انگلیـس هـا بـا همـه حیلـه و سیاسـت پخته شـان نتوانسـتند قبایـل افغان 
را ازنظـر تفـاوت هـای ظاهـری، زبانـی، نـژادی، مذهبـی، سـمتی و غیـره درنفـاق، 
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تجزیـه و خانـه جنگـی نگهداشـته و آنها را به جان یکدیگـر اندازند وباین ترتیب 
سیاسـت معـروف  "تفرقـه بیانـداز و حکومـت کن"  انگلیس نقش بـر آب گردید. 
طوریکه پرسیوال سپیر ) Percival Spear (  مؤرخ انگلیس مینویسد: "موجودیت 
انگلیـس بیـش از هـر چیـز دیگـر افغـان هـا را بـا هـم متحـد سـاخت و هیـچ عامل 
دیگری تا این حد نتوانسـته بود در وحدت ملی افغانها کمک نمایند."1    جان 
ویلیـام کـی نویسـنده دیگـر انگلیس نیـزدر مورد مینویسـد: "در نوامبر سـال 1841 
مطابـق 1257 هــ ق- تمـام طبقـات ملـت افغانسـتان بـر ضـد انگلیس هـا اتحاد 
نمودنـد."2  آنهـا  بـا ایـن اتحـاد و عـزم خویش شـیرازۀ  ازهم گسـیخته حیات ملی 
کـه در نهـاد ملـت افغـان روح عـزم و  را دوبـاره سـروصورتی داده و ثابـت نمودنـد 
پیروزی عملی موجود اسـت که همیشـه در پیچ و خم و سـختی های زندگانی 
کامیابـی هـای مـردم افغـان بـوده اسـت.3  انگلیـس هـا فکـر  ضامـن موفقیـت و 
مینمودند که با اسـارت امیر دوسـت محمد خان این ملت بی سـر گردیده و به 
گوسفندانی شبیه اند که هر چوپان ولو انگلیس هم باشد ایشان را میتواند اداره 
نماید،  بفروشـد، بکشـد و یا هر چیزیکه خواسـته باشـد بکنند و افغانها فاقد هر 

نـوع روحیـه ملـی- شـرافت ذاتـی و حیثیت انسـانی اند. 
امـا دیـری نگذشـت کـه از هـر کنـج و کنـار مملکت رهبـران بـزرگ ملی چون 
سـتارگان آسـمانی دریـن روزهـای سـیاه و تاریـک درخشـیدند و ماننـد طبقـات 
مختلـف ملـت افغـان صـرف نظـر از اینکه به کـدام طبقه و یا قبیلـه افغان تعلق 
دارند و یا بکدام زبان صحبت مینمایند بنام افغان و بنام باشنده این سرزمین 

1.  تاریخ فرهنگی افغانستان ،تالیف محمد علی ،کابل ، 1964ص 7
2.  تاریخ  جنگهای افغانستان ،جان ویلیام کی، ص 4

3.  رجال ورویدادهای تاریخی، کهزاد ص 98
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گردیدنـد. ایـن رهبـران مبـارز چـون  کوهسـتانی در برابـر دشـمن مشـترک متحـد 
عبـداهلل خـان اچکزائـی، امیـن اهلل خـان لوگـری، میـر مسـجدی خـان، سـکندر 
خان،  عبدالسالم خان، سردار اکبر خان، محمد زمان خان،  میر حاجی خان،  
درویـش خـان، علی خان، محمد عثمان خـان، غالم احمد خان، خان محمد 
خـان،  خـان شـیرین خـان ،عبدالخالـق خـان،  محمد خان ،عبدالغفـور خان و 
غیـره.....  کسـانی انـد کـه هـر یـک از ایشـان را میتوانیم پهلوانان ملی، علـم بردار 
آزادی و نمونـه کاملـی از مبارزیـن ملـی افغـان خوانـد. اینـان از شـخصیت هـای 
که محض و  کامل ملت افغان شـمرده میشـوند و شـخصیت هایی اند  بزرگ و 
فقـط ذکـر نـام نامـی شـان زخـم جگـر دشـمنان را چـون نمک  میسـوزاند و بـر زخم 
دل افغانان مرهم میگذارد. این اشخاص  در چشم مردم افغان مانند گل های 
زیبائـی محبـوب و مقبـول بـوده امـا در چشـم انگلیـس و انگلیس پرسـتان مانند 
کـه ایشـان را شـکنجه نمـوده و عـذاب میسـازد.  ایـن شـخصیت  خارهـای انـد 
هائیکه زندگی شـانرا درحفظ و نگهبانی این سـرزمین مقدس کوهسـتانی وقف 
نمـوده جـان هـای شـیرین و سـینه هـای آهنیـن شـانرا در مقابـل تـوپ و تفنـگ 
گردانیـده شـب را از روز و روز را ازشـب فـرق نـه نهـاده، پیوسـته  انگلیـس سـپر 
بـرای مـردم و وطـن خـود خدمـت نمـوده و باالخـره بعـد از مجاهـدات و رشـادتها 
شـاهد مطلـوب فتـح و نصـرت را درآغـوش کشـیدند و بـا وجـدان آرام در آغـوش 
ایـن مملکـت کوهـی ابدی شـده اند. ایـن قهرمانان که بنابرقواعـد واصول ملت 
افغـان گاهـی بـه منزلـه بـرادر و یـاور مردم افغان و وقتی پیشـوا ورهنمـا و زمانی هم 
بـه قسـم عسـکرو سـربازبی آالیـش و جنگجو ظاهـر گردیده اند.  این شـخصیت 
هـا کـه دارای عـزم واراده متیـن بودنـد ومشـکالت زیـاد وبـی پایـان ازآغـاز تـا انجام 
کـه  درمبـارزات ملـی ایشـان تغییـری پدیـد آورده نتوانسـت،  بـا نیرووعـزم قـوی 
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خاصۀ ملت افغان است، نام افغان وافغانان را برای ابد نیک و چهرۀ انگلیس 
و انگلسـتان را بـا افتضـاح و رسـوائی آن بـه جهانیـان نمایاند.

راجـع بـه تجـاوزاول انگلیـس برافغانسـتان وآغـاز قیـام ملـی بر علیۀ آن کـه آنرا 
میتوانیـم بزرگتریـن جنبـش ملـی در تاریخ شـرق خوانـد،  مؤرخین و نویسـندگان 
کتـب ورسـایل بـی شـماری نوشـته انـد ولـی جهـت  متعـدد داخلـی و خارجـی 
پرهیـزاز طوالـت کالم بهتـر اسـت خالصـۀ ازیـن قیـام ملـی کـه زینـت صفحـات 

تاریـخ مملکـت اسـت در ذیـل تذکـر داده شـود:
در آغاز کار دسـتۀ کوچکی از رؤسـای ملی که عبارت بودند از عبداهلل خان 
اچکزائـی، امیـن اهلل خـان لوگـری، سـکندر خـان و عبدالسـالم خـان در خانـه 
عبـداهلل خـان اچکزائـی گـرد آمـده و طـرح یـک مبارزه بـزرگ ملـی را ریختند. بعد 
از فیصله و تصمیم بتاریخ2 نوامبر 1841 جانب خانه الکساندر برنس- معاون 
نماینده سیاسی انگلیس براه افتادند.  برنس فکر مینمود آنها آمده اند به بارگاه 
او مشرف گردیده عرض احترام و بندگی نمایند و یا اینکه حاجتی بپول داشته 
و درعـوض حاضرانـد خدمـات شـانرا تقدیـم دارنـد. امـا ازقلـوب پرازخـون ایشـان 
خبـری نداشـت. بنابـرآن نماینـده خویشـرا فرسـتاد تـا از مکنونـات قلبـی ایشـان 
کهـزاد، مولـف رسـاله  اطـالع حاصـل نمـوده و ایشـان را تطمیـع نمایـد. شـاغلی 
کـه بهترازهرنویسـندۀ دیگرافغـان صحنـه هـای  رجـال و رویدادهـای تاریخـی- 
مختلـف ایـن مبـارزۀ بـزرگ ملـی را به رشـته تحریردرآورده داسـتان آغـاز این قیام 
تاریخـی را چنیـن شـرح میدهـد: "برنـس میخواسـت بـا فرسـتادن نماینـده بـاب 
مذاکـرات را بـاز کنـد- سـکندرخان بـا ضـرب شمشـیر سـرنماینده را جـدا کـرد تا 
ابـدًا حرفـی ازاوشـنیده نشـود.  خـود برنـس بـر بـام برآمـد و میخواسـت بـا اعطـای 
کارگـر نـه افتـاد،  امـر  کنـد. چـون ایـن اسـلحه  پـول مجاهدیـن ملـی را تطمیـع 
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گلولـه بـاری داد ودراثررفتاربالمثـل مجاهدین چند نفرازفرنگی ها بضرب گلوله 
کشـته شـدند کـه درآن جملـه کپتـان برادفـت )Cap. W. Broadfoot( هم شـامل 
کشـته شـد و    )Cap.Charles Burnes( بـود. سـپس بـرادر برنـس، چـارل برنـس
مجاهدیـن خـودرا بـه درخانـه برنـس رسـانیده آنـرا آتش زدنـد و خـود او را تکه تکه 
کـه بامـداد روز 2 نوامبـر 1841 درخانـه برنـس درخرابـات بدسـت  کردنـد. آتشـی 
کـه شـعله هـای آنـرا شـاه شـجاع، مکناتـن  و   مبارزیـن مشـتعل شـد،  آتشـی بـود 
الفنسـتن )General W.K. Elphinstone( از باال حصار، شـیرپور و سـیاه سـنگ 
کـردن آن موفـق نشـد. برنـس امیـد زیـادی  گل  کسـی بـه  تماشـا میکردنـد،  ولـی 
کمپبـل  کپتـان  بـرای دفـع مبارزیـن ملـی   قـوای باالحصـار داشـت.  امـداد  بـه 
)Capt. Campbell( با یک غند عسـکر بنای مداخله را گذاشـت ولی تمام افراد 
کمکـی تبـاه و تـوپ های شـان بدسـت غازی ها افتاد و درحالیکه آفتـاب روز  2 
نوامبرعقـب کنگـره هـای حصـار تاریخـی کوههای کابـل غروب میکـرد، نیروی 
ملـی بـه مؤفقیـت هـای درخشـان درنفـس شـهر کابـل نایـل آمـده وقهرمانـان ملی 
درباالحصـار و چونـی شـیرپوراضطراب افگنـده بودنـد. ایـن قهروایـن اضطـراب 
هـر دو محقـق و الزم وملـزوم یکدیگربودنـد وباالخـره شـدت همیـن قهـرو توسـعه 
کـه ملـت افغـان فایـق و اجنبـی و اجنبـی  بـرآن شـد  همیـن اضطـراب منتـج 

پرسـتان معـدوم شـوند."1  
محمـود محمـود یکـی ازمؤرخیـن عالـی مقـام و بـر جسـتۀ ایرانـی راجـع بایـن 
روز تاریخـی مـردم افغـان چنیـن مینویسـد: "افغانهـا دراول صبـح روز دوم نوامبـر 
درحوالـی منـزل الکسـاندر برنـس اجتمـاع کردنـد وطولـی نکشـید هیجـان مـردم 
زیـاد شـد و بخانـۀ او هجـوم آوردنـد اووبـرادرش را بقتـل رسـانیده خانـه اوراغـارت 

1.  رجال ورویدادهای تاریخی، کهزاد، ص97
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نمودنـد. الکسـاندربرنس معـاون نماینـده سیاسـی بـود و درشـهرمنزل داشـت 
امـا خـود نماینـده سیاسـی بفاصلـۀ کمـی ازشـهراقامت مینمـود. تـا خبـر بـه آنهـا 
کاراو تمـام شـده بـود و خانـه اورا آتـش زده  کمـک بـرای دفـاع آمـد  رسـید وازآنجـا 
بودنـد.  شـورش وغوغـا درشـهرکابل بـاال گرفـت و تا عصرآنـروز از اطـراف وجوانب 
افغانهای دهات خبردارشـده به شـهر ریختند وجمعیت زیادی علیه انگلیس 
هـا قیـام نمودنـد. شـاه شـجاع الملـک را درقلعـه باالحصـارو نماینـده سیاسـی 
دولـت انگلیـس را دربیـرون شـهر کابـل محصـور نمودنـد.  ایـن ازدحـام وشـورش 
کـه هـم شـاه و هـم سـران سـپاه انگلیـس همـه را  بـود  بقـدر موحـش و مهیـب 
بوحشـت انداخـت و بـا اینکه قشـون زیادی دراختیارآنها بود بـا این حال جرئت 
نکردنـد بـا مـردم روبـرو شـوند. شورشـیان تمـام شـهر و اطـراف آنـرا بـزودی تصـرف 
نمودنـد. سـرداران ورؤسـای طوایـف کـه درکابـل بودنـد همـه بـا شورشـیان ملحـق 
شـده آنهـا را بشـورش تحریـک مینمودنـد وتمام انبارهای آذوقـه را که انگلیس ها 
ذخیـره نمـوده بودنـد،  بتصـرف شورشـیان درآمـد. ایـن اتفـاق بیشـترانگلیس هـا 
را بوحشـت انداخـت ودرمـدت پنـج روزقـوای شورشـیان کابـل بقـدری زیـاد شـد 
کـه درششـم مـاه نوامبـر فرمانـده قشـون انگلیسـها بـه نماینـدۀ سیاسـی انگلیـس 
که با شورشـیان ازدرصلح داخل شـوند و هر چه زودتر که ممکن  پیشـنهاد نمود 

اسـت صلـح کننـد."1
بایـن ترتیـب درنتیجـه مبـارزۀ قهرمانانـه مـردم افغانسـتان که بتاریـخ 2 نوامبر 
کلـه  و  برنـس درشـاخچه هـای درختـان،  پارچـه هـای جسـد  1841آغازگردیـد 
کپتـان  گردیـد. جسـد  کابـل آویـزان  واعضـای بـدن مکناتـن دربـازار چهارچتـۀ 
تریـور ) Cap. Trevor( تکـه تکـه گردیـد و جهـت عبرت انگلیس هـا در بازارهای 

1.  تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس، جلددوم، محمودمحمود ،ص 413
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کابـل تقسـیم شـد. یـک اردوی معظم هفده هزار نفری انگلیس درطـول راه کابل 
وجـالل آبـاد درمـدت یـک هفتـه )از6 الـی 13جنـوری 1843 ( نابـود گردید.  شـاه 
شـجاع بـه قتـل رسـید و امیردوسـت محمـد خـان دوبـاره بـه تخـت سـلطنت 

افغانسـتان جلـوس نمـود وجنـگ اول افغـان و انگلیـس پایـان یافـت.
جنـگ اول افغـان و انگلیـس نمونـۀ برجسـته ایسـت از روحیـۀ ملـی ملـت 
افغـان چـه دریـن مبـارزۀ ملـی در برابـر یکـی از بزرگتریـن و محیـل تریـن قـوه هـای 
کـه تمـام طبقـات مـردم افغانسـتان دسـت  اسـتعماری جهـان،  دیـده میشـود 
را  ایـن وحـدت ویگانگـی فتـح و نصـرت  وبـا  بـا هـم داده  وحـدت و یگانگـی 
بدسـت آوردنـد.   درسـت اسـت کـه انگلیـس هـا توانسـتند بعضـی از اشـخاص 
سسـت عنصـر و ضعیـف النفـس را بـزور پـول وپیشـکش هـای رنگارنـگ فریـب 
داده وآنها را مجبوربه خیانت به کشورومردم شان نمایند،  اما تعداد این چنین 
اشـخاص خیلی محدود و انگشـت شـماربوده وآنهم به یک طبقه و یا قبیله نی 
بلکـه بـه طبقـات مختلـف مربـوط بودنـد.  امـا انگلیـس هـا هیچـگاه و بـه هیـچ 
گـروه بـزرگ اجتماعـی ملـت افغـان را آلـه ویـا بازیچـه  صـورت نتوانسـتند یـک 
دسـت خـود قراردهنـد.  چـه مـردم افغانسـتان، طوریکـه درفصـول گذشـته دیـده 
شـد، هیچـگاه درمسـایل دفـاع ازمملکـت واسـتقالل ونوامیـس ملـی نـه خـود بـه 
تفاوت های نژادی، زبانی، مذهبی، سـمتی و غیره جزئی ترین اهمیتی را قایل 
شـده انـد و نـه به کشـورهای متجاوزخارجی اجـازه داده اند ازاختالفات خانگی 
شـان بـه نفـع خـود اسـتفاده نماینـد. آنهـا بخوبـی میدانسـتند کـه بـدون وحدت 
و یگانگـی و چنـگ زدن بـه ملیـت افغـان امـکان نـدارد در برابـر یـک قـوه بـزرگ و 
گـر سیاسـت معـروف "تفرقـه  گردنـد. ا محیـل اسـتعماری ماننـد برتانیـه موفـق 
بیاندازوحکومـت کـن" برتانیـه درافغانسـتان کارگرواقع میشـد و اقاًل میتوانسـتند 
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یکی ازقبایل افغان را بنفع خود استعمال نمایند، هیچ امکان نداشت افغانها 
دریـن مبـارزه ملـی غلبـه حاصـل کننـد. 

انگلیسـها سـخت کوشـیدند ازتفـاوت هـای نـژادی، مذهبـی وغیـره بـه نفـع 
استعماراسـتفاده نمـوده ورخنـۀ درکاخ مسـتحکم وحـدت ملـت افغـان تولیـد 
عمـل  راجامـه  اسـتعماری  آرزوی  ایـن  نتوانسـتند  خوشـبختانه  امـا  نماینـد.  
هنگامیکـه  مثـاًل  اندازنـد.  یکدیگـر  بجـان  را  مملکـت  ایـن  وقبایـل  پوشـانیده 
سـردارمحمد اکبرخـان بتاریـخ 16 شـوال 1257- هــ ق ازقیـد وبنـد امیـر نصـراهلل 
پادشـاه بخـارا آزاد گردیـد وبـدون تأخیـروارد صفحات شـمالی کشورشـد،  ازبک 
ورود  قـوه ممتازجنگـی مجهزسـاختند.  یـک  بـا  اورا  و  افغـان دوراوجمـع  هـای 
اکبرخان با مجاهدین والیت شـمالی افغانسـتان بکابل به روز )22( نوامبر تمام 
امیـد انگلیـس هـا را مبـدل بـه یـأس سـاخت ومبـارزات ملـی شـکل منظـم تـری 
کتـاب شـبخون افغـان بعـد  گرفـت. لیـدی سـیل ) Lady Sale ( مولـف  بخـود 
ازآنکـه ازبـک هـای افغـان را دوش بـدوش دیگر قبایل افغـان درین مبارزات ملی 
سـهیم دیـد،  دریادداشـتهای 25 نوامبـر 1841- خـود از اجمـاع و اتحـاد قبایـل 
کمـال بیشـرمی و  بـه خشـم شـده و در  افغـان در مقابـل متجاوزیـن  مختلـف 

شـناعت بـه توهیـن و توبیـخ ایـن قـوم دلیـر و بـا شـهامت افغـان میپـردازد.1   
همچنین انگلیس ها کوشـیدند ازاختالفات مذهبی اسـتفاده نموده ویک 
جنـگ سـنی وشـیعه را درمیـان سـکنه کابـل بـراه اندازنـد.2 امـا خوشـبختانه این 
حیله طوریکه درمباحث گذشته دیده شد، نیزکارگرواقع نشد.  مردم از طبقات 

1.  شبخون افغان ،نویسنده لیدی سیل ترجمه عبدالرشید بیغم چاپ کابل1329ص96
2.  بـه مبحـث  قزلبـاش هـا وهمچنیـن جهـت معلومات بیشـتربه کتـاب تاریخ جنگهای افغانسـتان تالیف جان 

ویلیـام کی مراجعه شـود.
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بـرای یـک مقصـد عالـی ملـی مجادلـه مـی ورزیدنـد،  کـه  مختلـف مملکـت 
میدانسـتند قضیـه ازچـه قراراسـت. چنانچـه برخـالف آرزوی انگلیـس هـا دیده 
شـد کـه چطورقزلبـاش هـای افغـان بـا اتحـاد ووحدت شـان با دیگر قبایـل افغان 

بیـش ازپیـش انگلیـس هـا را مأیـوس و زبون ترسـاختند.
افغـان هـا بـرای اینکـه بـه انگلیـس هـا بفهمانند کـه هیچ اختالفـی نمیتواند 
آنهـا را ازهـم جـدا سـازد، در جـواب بـه نخسـتین پیغامیکـه سـرویلیام مکناتـن 
آنهـا را جهـت مذاکـرات صلـح دعـوت نمـود، دو نماینـده را از دو طایفۀ افغان به 

کـره فرسـتادند. چنانچـه یـک نویسـنده خارجی مینویسـد: مذا
"از طـرف افغانهـا سـلطان محمـد خـان رئیـس طایفـه بارکزائـی هـا و میـرزا 
ازجانـب  شـوند.   کـره  مذا داخـل  مامورشـدند  هـا  قزلبـاش  رئیـس  احمدعلـی 
کپتـان  بنـام  انگلیسـی  نیزدونفرصاحـب منصـب  انگلیـس  نماینـده سیاسـی 
لورنس)Captain Lawrence ( و کپتان تریور ) Captain Trever ( تعیین گردیدند 
که اردوگاه انگلیس ها را از شهر جدا مینمود  که با نمایندگان افغان درکنار پلی 
بـه  هـا  دربرابرانگلیـس  افغـان  دونماینـدۀ   ایـن  احساسـات  کننـد."1  مالقـات 
انـدازه شـدید و خشـن بـود کـه مکناتـن نتوانسـت شـرایط آنهـا را بپذیـرد چـه آنهـا 
اظهارنمودنـد: "چـون افغانهـا انگلیـس هـا را مغلـوب نمـوده انـد اینـک نوبت آنها 
کـه تمـام قشـون انگلیـس  کـه شـرایط صلـح را تعییـن کننـد و آن اینسـت  اسـت 
را تحویـل بدهنـد.  مکناتـن  و تمـام اسـلحه شـان  بـدون شـرط تسـلیم شـوند 
کنـد و طرفیـن حـل قضایـا را محـول بـه میـدان  نتوانسـت ایـن شـرایط را قبـول 

نمودنـد."2 جنـگ 

1.  تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس، محمود محمود،جلد دوم ص،417-416
2.  تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس، محمود محمود ،جلد دوم صفحه 417
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گرفتنـد  برافغانسـتان  خـود  ازتجـاوزاول  انگلیسـها  ئیکـه  درسـها  و  نتایـج   
زیـاد اسـت. بزرگتریـن درسـی کـه انگلیسـها ازایـن مملکـت گرفتنـد ایـن بـود که 
کـه بیـش ازهرچیزدیگربـه آزادی ملـی  برخـالف تصورایشـان افغانهـا مردمـی انـد 
شـان بی نهایت عالقه مند بوده ودربرابرتسـلط ونفوذ خارجی سـخت متعصب 
کـه افغانهـا درآنوقـت بمقـام  کـه بـا وجـود  و جسـوراند. آنهـا همچنـان دریافتنـد 
ومنزلت پادشاه احترام واهمیت بزرگی را قایل بودند،  اما نه به شاه ایکه روحیۀ 

نیرومنـد ملیـت افغـان و وطـن دوسـتی دراو مـرده باشـد.
همچنین افغانها بحیث یک ملت استعداد آنرادارند که خود دربرابرتسلط 
بزرگتریـن  فـراری،   ویـا  خارجـی قیـام ورزنـد ودرعـوض پیشـوایان تسـلیم شـده 
رهبران ملی را به جامعه خویش تقدیم دارند. افغانها با وجود بعضی اختالفات 
ذات البینـی دربرابرنفـوذ وتسـلط خارجـی همدسـت ومتحـد بـوده ومنافـع ملـی 
راهمیشـه برمنافـع وجـاه طلبـی هـای شـخصی ترجیـع داده انـد. خاطـرات ایـن 
شکسـت بـزرگ بـا تلفـات مالـی و جانـی و خاصتـًا شکسـته شـدن حیثیـت و 
وقاربیـن المللـی برتانیـه،  بـه انگلیـس هـا درس داد کـه حکمرانـی برملتـی چـون 
افغـان مشـکل بـوده و بایـد بـا آنهـا ازراه دوسـتی و مسـالمت پیـش آمـد کننـد. اما 

متأسـفانه ایـن درس را زود فرامـوش نمودنـد و نتیجـه آنـرا  بـار دیگردیدنـد. 
اینـک پیـش ازآنکـه مبـارزات ملـی افغـا نهـا را درجریـان تجـاوزدوم انگلیـس 
هـا برافغانسـتان مـورد مطالعـه قراردهیـم،  نظریـات بعضـی از نویسـندگان بـزرگ 

انگلیـس را طورنمونـه راجـع بـه جنـگ اول افغـان و انگلیـس تقدیـم میداریـم: 
افغانسـتان  هـای  جنـگ  تاریـخ  معـروف  کتـاب  مؤلـف  کـی  ویلیـام  جـان 
کـه بـا ملـت افغـان نمیتـوان همـان  مینویسـد:  "انگلیـس هـا مالحظـه نمودنـد 
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نـوع رفتـار نمـود کـه تـا ایـن زمـان بـا ملـت هندوسـتان نمودنـد."1 مـؤرخ فـوق الذکر 
کتابـش مینویسـد:  "بتاریـخ 20 جنـوری 1843- الرد ایلـن بـرو  در جـای دیگـر 
)Lord Ellenbrough ( وایسـرای هنـد درسـرحد هندوسـتان از دوسـت محمـد 
خـان  پذیرائـی شـایانی بعمـل آورد واو را ازسـرحد عبـورداد و باین ترتیب دخالت 
دولت انگلیس در افغانستان پایان یافت. حکومت هندوستان اعالمیه ای نیز 
صادرنمود ودرآن عملیات سال 1338 را تقبیع نمود واعتراف نمودند که اقدام 
بـه عملیـات نظامـی مذکور یک عمل عاقالنه نبود. تلفات لشکرکشـی مذکوردر 
تاریـخ ماننـد و مثالـی نداشـته و یـک درس عبـرت آمیزومؤثـری از آن گرفتـه شـد.  
نتیجـۀ ایـن جنـگ ثابـت مینمایـد کـه اقـدام مذکـور بزرگترین اشـتباه سیاسـی و 
نظامـی بـود و مصـارف هنگفـت آن بارگزافـی بربودجـه هندوسـتان شـمرده شـد.  
اشـغال نظامی افغانسـتان اشـتباه بزرگی بود که مسـئولیت آن بردوش سیاسـت 
مـداران آنـروزه انگلیـس اسـت و حکومـت هندوسـتان بـرای یـک زمـان طوالنـی 
زیـر بارمخـارج گـران آن گرفتـار بـود. مسـئولیت این جنـگ بـردوش وزرای کابینه 
لندن اسـت نه برعهده حکومت هندوسـتان و یا کمپنی شـرقی انگلسـتان.... 
بعـد ازتلفـات زیـاد وخسـارات مالـی وجانـی مجبـور گردیدیـم ازتمـام افغانسـتان 
صـرف نظـر نمـوده و بیـرون شـویم.  قبل از آنکه به افغانسـتان وارد گردیـم،  دولت 
انگلیـس احتـرام و حیثیتـی داشـت. افغـان هـا، از جنـرال الفنتسـون خاطـرۀ 
کر شکسـت خوردۀ مـا، که کارآن  داشـتند ولـی جـای ایـن خاطره را یاد وبود عسـا
کارنیسـت  گرفـت.   ملـت افغانسـتان یـک ملـت فرامـوش  کشـید،  بـه رسـوائی 
مـا  بـر  و  نبـرده  ازیـاد  برآنهـا تحمیـل نمودیـم  کـه  را  وهیچـگاه قصوروظلـم هـای 
کابل تا پشـاوردرتمام این سـاحات  نخواهند بخشـید. زیرا ازکابل تا قندهار و از 

1.  تاریخ جنگ های افغانستان، جان ویلیام کی ،جلد سوم، ص384
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گردیدیـم،  درنظرآنهـا مجسـم اسـت.   کـه مرتکـب  خرابـی هـا و ویرانـی هایـی را 
هیـچ خانـوادۀ درافغانسـتان نیسـت کـه خون وابسـتگان ایشـان دریـن جنگ ها 
ریختـه نشـده باشـد. افغانهـا پیوسـته درفکرگرفتن انتقـام ازین فرنگـی های کافر 
میباشند. راههای آشتی و مسالمت بر روی ما بسته شده واگرافغانها سیاست 
کـه عامـل حقیقـی آن  مـا را ضعیـف وسسـت سـاختند، بـا یقیـن میتـوان گفـت 

خـود مـا بـوده ایـم." 1
 Afghan Question ( کتـاب خـود دیـوک اف آرگایـل ) Duke F Argyll ( در 
سـرحد  درمـاؤرای  مـا  ازایـن  پیـش  سـال  "چهـل  مینویسـد:    ) افغـان  مسـلۀ  یـا 
افغانسـتان بـه یـک جنـگ ناحـق اقـدام کردیـم و بـه آزادی ملتـی تعـرض کردیـم و 
خون مردمانی را ریختیم که کوچکترین دلیل برای مناقشـه با ایشـان در دسـت 
نداشـتیم.  شـخصیت هـای بـا مناعـت ایـن قـوم مغـرور بـه چشـم خود مشـاهده 
که چطورحکومت آنها را بازیچۀ دسـت خود قرارداده یکی را ازبین بردیم  کردند 
و دیگری را بجایش برقرارسـاختیم و چطورسـلطنت شـانرا با شـخصی تعویض 

نمودیـم کـه بـه تحریـک مـا بـا قـوم ووطنـش خیانت نمـود."2 
سـرهنری د یورنـد )Sir H. M. Durand( کـه از جملـه صاحبمنصبـان بـزرگ 
انگلیس بود در اخیر کتاب خود بنام )جنگ اول افغان و علل آن( راجع به این 
لشکرکشی چنین مینویسد: "در تاریخ هند هیچ ضربتی آنقدر تحقیرآمیزبرای 
قدرت انگلسـتان و آنقدر مفتضح تربرای اسـلحۀ ما قید نشـده مثل آن ضربتی 
کـه محمـد اکبـر خـان را بـه تـاج بخـش مشـهور سـاخت و امیـد همـه مخالفیـن 

1.  تاریخ جنگ های افغانستان ،جان ویلیام کی، جلد سوم،ص397
2.  مسـله افغـان از 1841تـا1878 تالیـف دیـوک اف آرگایـل، ترجمـه م-فرهنگ چاپ کابل سـال 1337-1336، 

ص 6-5.
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سیاسـت تفـوق جویـی برتانیـه را در شـرق تقویت کـرد."1
در  مشـهورانگلیس  مـؤرخ   )Sir Percy M. Sykes  ( سـایکس  پرسـی  سـر 
صفحـه 59 جلـد دوم تاریـخ افغانسـتان خـود چنیـن مینویسـد: "درسـه فصـل 
گذشـته محاربـۀ را بیـان کـردم کـه هـزاران عسـکربرتانوی وهنـدی وهـزاران افغـان 
درآن تلـف شـده بودنـد و فـوج مـا هزیمـت یافته بـود.  عالوه براینکـه پانزده ملیون 
پونـد سـترلنگ خـرج شـد،  قتـل عـام قشـون برتانـوی وقـار مـا را درهندوسـتان و 
آسـیای مرکـزی ازبیـن بـرد. شـکی نیسـت کـه ایـن شکسـت و قتل عـام به بلـوا در 
هنـد منجرشـد. تعـرض اکلیند برافغانسـتان نه فقط غلطی فاحشـی بـود،  بلکه 
درحـق امیردوسـت محمـد یـک بـی انصافـی وخیـم هـم بـود.  همچنـان بـا مـردم 
گرفـت چنانچـه نفـرت و دشـمنی  افغانسـتان یـک بـی انصافـی و ظلـم صـورت 
این مردم مظلوم خیلی عمیق و پایدار شـد. مکناتن که میخواسـت افغانسـتان 
گردیـد.   کام  را تحـت الحمایـه بسـازد در برتخـت نشـاندن شـاه شـجاع بکلـی نـا
الفنسـتون  و شـلتن  در اثرعدم اوصاف عسـکری در شـاِن شـان،  وقار حکومت 
آینـۀ  برتانیـه را لکـه دارسـاختند.  یـک ضـرب المثـل فارسـی میگویـد: تاریـخ 

کابـل هیچـگاه بایـد فرامـوش نشـود."2  ماضـی و درس حـال اسـت!  درس 
گذشـته خـود  الرد اکلینـد،  وایسـرای هنـد، بتاریـخ 10مـارچ 1842-  ازهمـه 
دریکـی ازمکاتیـب خـود چنیـن مینـگارد:   "ازبدواشـغال کابـل بـی امنـی موجود 
کـرد ودرنوامبـر دامنـه آن  بـود. درتابسـتان 1841 بدامنـی درقندهـار شـدت پیـدا 
بکابـل سـرایت نمـود.  ایـن انقـالب کـه سـبب بربـادی وتباهـی وواقعـات تأسـف 
گردیـد،  یـک مالمتیـی  انگیزوباالخـره قتـل یـک تعـداد زیـاد نیروهـای برتانـوی 

1.  جنگ اول افغان وعلل آن ،سرهنری دیورند، لندن 1879
2.  تاریخ افغانستان ،تالیف سرپرسی سایکس، جلددوم، چاپ لندن1940،ص59
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بشمار میرود که در تاریخ هند نظیرندارد. همه این رویداد ها ازسبب مخالفت 
عمومـی ملـت افغانسـتان بمیـان آمد و منجربـه اتحاد تمام ملـت مذکوربمقابل 
مـا ومبـدل بـه یـک جنگـی گردیـد کـه هـم یـک جنـگ مذهبـی وهـم یـک جنگ 
ملـی بشـمارمیرفت.  ایـن واقعـه مـا را بایـد باین نتیجه برسـاند که افغانسـتان اگر 
بـاز هـم اشـغال شـود،  بجـای آنکـه بمقابـل یـک متجاوزغربـی بـه مـا یـک منبـع 
قـوت شـود؛ منبـع ضعـف خواهـد شـد. بنابـرآن سیاسـتیکه مبنـی آن اسـتفاده 
بـرای پیشـرفت درایـن مملکـت  باشـد، بایـد بکلـی طـرف توجـه  کرما  از عسـا

قرارنگیـرد ومعـدوم تصـور شـود."1
باالخـره آرنولـد فلیچـر یکـی ازمؤرخین آمریکائـی وپروفیسـرتاریخ درپوهنتون 
کالیفورنیـا ایـن موفقیـت بـزرگ و تاریخـی را نتیجـه روحیـه آزادی خواهـی ملـت 
افغان دانسـته و می نویسـد: "افغانها دربرابردفاع ازتهاجم انگلیس هیچ اسـلحه 
نداشـتند و قسـمت اعظـم اسـلحه آنهـا درجنگ هـای داخلی بمصرف رسـیده 
بـود.   اسـلحه تـازه وجدیـد اصـواًل وجـود نداشـت،  درحالیکـه انگلیـس هـا بـا 
بهتریـن اسـلحه روزمجهـز بودنـد.  یگانه چیزیکه بـرای افغان ها باقـی مانده بود، 
حـس ملیـت افغـان بـود وبـس که دربرابرآن نه اسـلحه و نه پول انگلیـس کاری را 

از پیـش بـرده توانسـت."2

نبـــــرد دوم با انگلیس هـــــا
امیــر شــیرعلی بعــد ازوفــات امیردوســت محمــد خــان و یــک سلســله جنــگ 
هــای داخلــی نفوذواقتدارکامــل اش را در سرتاســر افغانســتان استقراربخشــید.  

1.  دافغانستان دبین المللی روابطوتاریخ، لومری برخه ص 51
2.  افغانستان شاهراه کشورگشایی ،ارنولدفلیچر، ص 92-91
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و  نداشــت  هــا  انگلیــس  بــه  راجــع  نظرخــوب  طفولیــت  ازآوان  امیرشــیرعلی 
ــود.   ازدخالــت هــای دولــت انگلیــس درامورکشــورش ســخت ناراضــی ومتنفرب
امیر شــیر علی همچنین سیاســت دوســتانه ایرا که پدرش دردوره دوم پادشاهی 
اش بــا دولــت انگلیــس برقرارنمــوده بــود بنظــر خــوب نمیدیــد.  همینکــه انقــالب 
کــه  گردیــد، شــیرعلی چندیــن بــاراز پــدرش تقاضــا نمــود تــا پشــاوررا  هنــد شــروع 

ــردد.1 گ ــرف  ــد متص ــمرده میش ــتان ش ک افغانس ــا ــزای خ جزالیتج
ازاومتنفربـوده  هـا  انگلیـس  وهمچنیـن  متنفربـود  ازانگلیـس  امیرشـیرعلی 
وبنابرآن قطعًا راضی نبودند که شـیرعلی با این چنین سـوابق و افکار خصمانه 
مینویسـد:   خـان  امیرشـیرعلی  بـه  راجـع  رالنسـن  گـردد.  افغانسـتان  پادشـاه 
کابـل برقرارشـده بـود هیـچ نظرموافـق بـا  "درایامیکـه امیرشـیرعلیخان درایالـت 
دولـت انگلیـس نداشـت،   بـه خاطریکـه از دولـت انگلیـس هیـچ خوبـی ندیده 
بود و سیاسـت بی ثبات ما راهمیشـه  باجرئت خاص تنقید میکرد ومیگفت: 
] انگلیس ها جز منافع خودشـان چیزدیگری نمیجویند. انگلیسـها همیشـه در 
کـه درآن موقـع دارای اقتداراسـت،  افغانسـتان طـرف قـوی را میگیرنـد و هرکـس 
دنبـال او میرونـد. حـال که مرا دارای اقتدارمیدانند طالب دوسـتی من هسـتند. 
کـره بـا آنهـا تلـف نمیکنـم و امیـد خـود را در  مـن هرگزوقـت وعمـر خـودرا درمذا

کـره هـم هیچوقـت بـا آنهـا نمـی بنـدم.["2 مذا
گفتـار رالنسـن، امیرشـیرعلی ازبدوسـلطنتش آرزومنـد بـود بـا  امـا بـا وجـود 
دولـت انگلیـس روابـط دوسـتانه داشـته باشـد و به همیـن منظور بود که در سـال 

1.  تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس، محمودمحمود، جلدسوم، ص636
 England and Russia in The East, by Sir Henry Rawlinson, کتـاب  باسـتناد   690 ص  فـوق  کتـاب   .2

.London,1875, page 303
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کـرد و باالخـره بـا الرد مایـو ) Lord Mayo ( وایسـرای  1869- جانـب هنـد سـفر 
هنـد در آمبالـه مالقـات نمـود. انگلیـس هـا درایـن مالقات بشـکل پرطنطنـه و با 
کوشـیدند اورا بـه ظواهرقـدرت  شـکوهی ازامیرشـیرعلی پذیرائـی نمودنـد وجـدًا 
برتانیـه فریـب دهنـد و بـا ایـن پذیرائی، جالل و شـوکت ،عظمت واقتـدار دولت 
انگلیـس را بمالحظـه اوبرسـانند واعتمـاد اورا بـدون امضـای کدام قـرارداد بخود 
جلب نمایند. چنانچه مؤلف کتاب انگلیس و روس در شرق چنین مینویسد:  
"دولت انگلیس اقدامات دشـمنان امیررا برضد او ویا تضعیف مقام سـلطنت 
اورا بـا عـدم رضایـت کامل تعقیب خواهد نمود... کمک های نظامی و مالی با 
صالحدید حکومت هند درآینده ودرموقع معین داده خواهد شد. هر تقاضای 

امیـر بـا احتـرام و توجـه قبـول خواهد شـد."1
ازعبارات بی ارزش فوق میتوان نتیجه گرفت که درحقیقت الرد مایو فقط 
میخواسـت امیرشـیرعلی را بـا وعـده هـای دروغی ومیان خالی فریـب دهد. چه 
الردمایـو کـه مطابـق بـه هدایـات دولت انگلیـس رفتار مینمود نمی توانسـت که 
تقاضـای انعقـاد معاهـده دوسـتی واتحـاد امیـررا جـواب مثبـت بدهـد وامیرشـیر 
علـی نیـز در حالیکـه احساسـات ارادتمندانه خـود را بـه الردمایو تقدیم مینمود،  
برایـش یقیـن حاصـل گردیـد کـه انگلیـس ها هرگـز بفکر دیگـران نبوده و همیشـه 

مفـاد خـود را در نظـر دارند.
گردانیده باشد به  امیر شیر علی برای اینکه انگلیسها را متوجه خطر روسیه 
تمـام وسـایل الزم متشـبث گردیـد و بـار دیگـر سـید نـور محمـد شـاه صـدر اعظم 
خـود را کـه یکـی از شـخصیت هـای بـا علـم و فضـل دربـار او بـود بـه هندوسـتان 
کـه در عـوض الرد   ) Lord Ellenborough ( فرسـتاد تـا شـخصًا بـا الرد الـن بـروگ

1.  انگلیس وروس درشرق،هنری رالنسن، ص 115
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مایـو وایسـرای هنـد تعییـن گردیده بود داخـل مذاکره گردیـده و وضاحت اوضاع 
را بـرای او حالـی سـازد.  وایسـرای جدیـد در ظـرف یـک مـاه دوبارموقـع مالقـات 
بـه نماینـده افغـان داد و درمالقـات دوم ایکه بتاریخ 24جـوالی 1873- صورت 
گرفـت و بـه کنفرانـس سـمله شـهرت دارد،  الرد الـن بـروگ ماننـد مایـو هیچگونه 
وعـده دوسـتی بـه امیـر نـداده تنها با وضع احترام آمیز با نماینـده افغان پیش آمد 
نمـوده  و راجـع بـه روابـط روس و افغـان چنیـن جوابـی بـه سـید نـور محمـد شـاه 
داده شد: "حکومت هندوستان در نگرانی و ترس امیر از روسها شریک نیست، 
کـه فـورًا بـه حکومـت  هـرگاه چنیـن اتفاقـی مـی افتـد تکلیـف امیـر ایـن اسـت 
هندوسـتان اطـالع دهـد و آنـگاه حکومـت هندوسـتان خـود رسـیدگی خواهـد 
کـه آیـا کمـک و مسـاعدت مـورد دارد یـا نـه ؟ آنوقـت موضـوع مسـاعدت و  نمـود 
نوعیـت آن مـورد مطالعـه قرار خواهد گرفـت.  بعالوه کمک دولت انگلیس یک 
کـه خـود امیـر افغانسـتان مهاجـم نباشـد  شـرط خواهـد داشـت و آن ایـن اسـت 
وهمچنیـن پنـد وانـدرز حکومـت انگلیـس را راجع بـه روابط خارجی افغانسـتان 

بـدون هیـچ شـرطی قبـول کنـد." 1
 ایـن تعهـد مبهـم الرد بـروگ توسـط دیـوک اف ارگایـل ) وزیرخارجـه هنـد 
کـه  گردیـد: "کابینـه انگلسـتان عقیـده دارد  دردوره مـورد بحـث ( چنیـن تأییـد 
نبایـد پریشـانی خاطـر امیـر را قیمـت داد،  بلکـه مدعـی اسـت سیاسـتی را کـه تـا 

امـروز نسـبت بـه افغانسـتان تعقیـب نمـوده انـد از نظـر دورنـه اندازنـد."2
کابینـه  عـدم موفقیـت امیردرکنفرانـس هـای امبالـه و سـمله وبـی اعتنائـی 
گلدسـتون ورویـۀ غیردوسـتانه الرد بـروگ، اعتمـاد دوسـتی امیررا با برتانیه سـلب 

1.  تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس ،محمودمحمود، جلدسوم، ص818
2.  مسله افغان، دیوک اف ارگایل ،ص77
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 Major Gen. Sir, ( گلـد سـمیت نمـود. بعـالوه نماینـدۀ انگلسـتان سـرفردریک 
کـه  کـه درسـال 1873 بـه حکمیـت بعضـی نقـاط سـرحدی   )F. Goldsmith
موجـب اختـالف بین افغانسـتان وایران واقع شـده بود تعیین وانتخـاب گردیده 
بـود، برخـالف توقـع امیرشـیرعلی بـه مفـاد ایرانـی هـا فیصلـه صـادر نمـوده کـه بـر 
اسـاس آن افغانهـا قسـمت پرمایـه وزرخیزسیسـتان را بـدون هیـچ حـق تاریخـی 
کـه رود داخلـی افغانسـتان بـود بـه  ویـا حقوقـی بـا یـک قسـمت ازآب هیرمنـد 
ایرانی ها واگذارکنند. این موضوع مناسـبات افغانسـتان وانگلیس را بیشـترتیره 
بیـن  مقـررات  برخـالف  انگلیـس  دولـت  وقـت  درهمیـن  عالوتـًا  وتارسـاخت. 
المللـی و بـدون موافقـه و مفاهمـه قبلـی بـا امیرشـیرعلی،  تحفـه هـا و هدایایـی 
کـه برای  بـه خـان واخـان فرسـتاده وامیرشـیرعلی نیزدرمقابـل چنـد نفرانگلیس را
تحقیقـات بـه کاشـغررفته بودنـد ومیخواسـتند ازراه افغانسـتان بـه هنـد برگردنـد 
اجـازه عبورنـداد. همچنیـن اقدامات حکومت انگلیس در قالت برخالف میل 
پادشـاه افغانسـتان وتعمیرقشـله هـای بـزرگ عسـکری درآنجـا وانکارانگلیس ها 
ازبـه رسـمیت شـناختن شـهزاده عبـداهلل بحیـث ولیعهـد افغانسـتان وباالخـره  
ایـن حقیقـت کـه انگلیسـها غیرازمفـاد خـود جزئـی ترین وقعـی را به خواهشـات 
امیرقایـل نگردیـده بودنـد،  عواملـی بودنـد کـه امیرشـیرعلی را از تمـاس بیشـتر بـا 

انگلیـس هـا منصـرف سـاخت.
محافظـه  اقتدارآمـدن  وبـه  در1874  گلدسـتون  حکومـت  سـقوط  از  بعـد 
کاران وضعیـت بـی اعتنائـی انگلیـس ها در مقابل امیر تغییرخـورد.  الرد الیتین 
کـه  بـود  )Lord Lytton ( وایسـرای جدیـد سفارشـات وهدایاتـی بدسـت آورده 
گـردد. امـا دیسـرائیلی ) Disraeli ( صدراعظـم  بـه خواهشـات امیروقعـی را قایـل 
کـه موقـع ازدسـت رفتـه رادوبـاره بدسـت  کابینـه جدیـد پیـش بینـی ننمـوده بـود 
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آورده نخواهـد توانسـت و قضایـا را بمیـل واراده یکجانبـه خـود تغییـر داده نمـی 
تواند.

الرد الیتیـن همینکـه واردهنـد شـد مکتوبـی بـه امیرشـیرعلی خـان نوشـته 
کمشنرپشـاوررا   ) Sir Lewis Pelly ( کـه سـرلوئیس پیلـی بـود  ودرآن تذکـرداده 
کـره راجـع بـه بعضـی مسـایل مهـم بـه افغانسـتان مـی فرسـتد.1  چـون  جهـت مذا
جـواب امیرمسـاعد نبـود،  الردالیتیـن مکتـوب تهدیـد آمیـزی نوشـته ومقصـد 
کـه اگرامیرایـن  اول خـود را تکرارکـرد. دریـن مکتـوب تهدیدیـه نوشـته شـده بـود 
پیشـنهادات دوسـتانه را رد کند وایسـرای هند مجبورخواهد بود که  "افغانستان 
کـه بـه میـل خـود ازحمایـت دولـت وی صـرف  را بحیـث مملکتـی تلقـی نمایـد 
نظرنمـوده اسـت و مسـئولیت آن بـر دوش حکومـت افغانسـتان خواهـد بـود." 2     
امیر بعد از شش هفته جواب نامۀ الرد الیتین را داده و ضمنًا پیشنهاد نمود که 
نمایندگان طرفین دریک نقطۀ سرحدی با هم مالقات نموده وموضوعات بین 
الجانبـی  واختـالف نظررامطـرح بحـث قراردهنـد ویـا اینکـه نـواب عطـا محمـد 
خـان نماینـدۀ امیـررا بـه هنـد خواسـته ومسـایل را بـا او صحبـت کنند. وایسـرای 
هنـد بـا پیشـنهاد اخیرموافقه نمـوده و عطا محمد دراکتوبر1876به سـمله رفت 
درقـالت،   انگلیـس  عملیـات  سیسـتان،  حکمیـت  درمسـلۀ  امیـر  وشـکایات 
مداخلـه حکومـت هنـد بـه طرفداری ازپسـر باغی او یعقـوب خان، ارسـال هدایا 
کنفرانـس 1873 سـمله واهانـت بـه  کامـی  کـه تابـع او بـود، نا بـه خـان واخـان 
وزیـراو، رد پیشـنهاد امیرراجـع بـه یـک معاهده تعرض وتدافعی ازطـرف الرد مایو 
درامبالـه، وغیـره را توضیـح نمـوده و ضمنـًا تصریـح نمـود کـه امیرنظربـه تعصـب 

1.  مسله افغان، دیوک اف ارگایل، ص 129
2.  مسله افغان، دیوک اف ارگایل، ص135-134
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مـردم افغانسـتان نمـی توانـد نماینـده دولت انگلیس را درکابـل پذیرفته وامنیت 
کتـاب ) مسـلۀ افغـان ( احساسـات الرد  گیـرد.1   مولـف  جانـی اورا بـه عهـده 

الیتین را راجع به امیرشیرعلی چنین یادداشت نموده است:
مـا  کـه  امیردریـن تصورخـود  کـه  داد  نماینـده شـرح  بـه  "...... الرد الیتیـن 
کـرد در اشـتباه اسـت وبرعکـس ایـن حمایـت  درهرحـال ازاو حمایـه خواهیـم 
که ما نفع خود را درآن ببینیم. هرگاه امیربه جلب رضائیت ما  مشروط برآنست 
نکوشـد معاونتـی کـه اوفعـاًل بـه اخذ واسـتحقاق آن بی عالقه گی نشـان میدهد 
ممکن است به هریک ازرقبای او انتقال یابد وآنها به بسیارامتنان آنرا بپذیرند. 
برافغانسـتان  دیگرنمیتـوان  حـاال  کـه  نمائیـم  احسـاس  هروقتیکـه  بـرآن  عـالوه 
بحیـث یـک متحـد پـا برجـا اعتمـاد نمـود، هیـچ چیـزی مانـع ازایـن نخواهـد بود 
کـه بـا روسـیه بموافقـه برسـیم وشـاید موافقـه مذکورافغانسـتان را بکلـی ازنقشـه 
جغرافیائـی محـو نمایـد.  البتـه ایـن تهدیـد درشـتی بود امـا مطالب دیگـری که از 
طـرف وایسـرا اظهـار گردیـد بیشـترازاین ازکـج سـلیقگی او حکایت میکـرد. مثاًل 
کـه قـوای نظامـی برتانیـه قادراسـت اطـراف اورا ماننـد  گفتـه میشـد  بایـد بـه امیـر 
یـک حلقـه آهنیـن احاطـه نمایـد ویـا اورا ماننـد یـک چـوب نـازک بشـکناند وهـم 
اینکه اومانند یک دیگ گلی اسـت که دربین دوظرف آهنین قرارداشـته باشـد.  
بـا اینکـه لحـن ایـن جمـالت بسیارناشایسـته بـود،  امـا البتـه هیـچ گونـه مطلـب 
خـالف مکنونـات قلبـی وی را دربرنداشـت.  متأسـفانه مطالـب دیگـری بـه آن 
عـالوه شـده بـود کـه ذره حقیقت درآن موجـود نبود مثل اینکه اگرامیربزودی با ما 
بموافقـه نرسـد، روسـها شـایق ایـن امرمیباشـند والبتـه موافقـه مـا با آنها سراسـر به 

1.  مسله افغان، دیوک اف ارگایل، ص137
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بـود."1 ضررامیرخواهـد 
بـه هرصـورت وایسـرای هنـد بـدون اینکـه بـه شـکایات امیرشـیرعلی جـواب 
که به نقاط مهم آن  مسـاعد داده باشـد، پیشـنهادات دولت برتانیه را شـرح داد 

بـه طورمختصردرذیل اشـاره میشـود:
 1. دوســتان و دشــمنان هر یک ازین دو دولت دوســتان و دشــمنان دولت دیگر 

خواهــد بود.
2. در صــورت حملــۀ بــدون دلیــل وتحریــک، دولــت انگلیــس حاضــر بــه دادن 

کمــک هــای مالــی، نظامــی و مهماتــی خواهــد بــود.
ولیعهــد  بحیــث  امیــر  کوچــک  پســر  جــان  عبــداهلل  شــناختن  بــه  راجــع   .3

نمــود. خواهــد  کــره  مذا طرفیــن  نماینــدگان  افغانســتان 
   4. یــک مقــرری مالــی ســاالنه بــه شــرایط ذیــل بــه امیــر افغانســتان داده خواهــد 

شــد: 
امیرازتجاوزبه ممالک همسایه اجتناب ورزد.	 
روابـط 	  خارجـی  ازدول  یـک  هیـچ  بـا  انگلیـس  دولـت  اطـالع  بـدون   

برقرارنسـازد. 
تمـام روابـط خـود را بـا روسـیه قطـع کند و نماینـدگان دولت مذکـوررا که 	 

بـا امیررابطـه دارنـد بدولت انگلیـس معرفی نماید.
 عمال دولت انگلیس درهرات ودیگرنقاط سرحدی افغانستان مقیم 	 

باشند.
حـدود 	  وافغـان  انگلیـس  منصبـان  ازصاحـب  مختلـط  هیئـت  یـک 

نمـود. خواهـد  تعییـن  امیـررا  سـرحدات 

1.  مسله افغان، دیوک اف ارگایل ،ص138
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گردیـد 	  خواهـد  فراهـم  عمـده  درخطـوط  تجـارت  جهـت  ترتیباتـی   
کنـد. موافقـت  تلگـراف  سیسـتم  احـداث  جهـت  وامیربایـد 

 افغانسـتان بـه روی صاحـب منصبـان، ماموریـن رسـمی وغیررسـمی 	 
دولـت انگلیـس بازباشـد تـا بتواننـد آزادانـه رفـت وآمد نماینـد وامیرباید 

وسـایل امنیـت آنهـا راآمـاده بسـازد.1 
امیـر شـیرعلی خـان تـا سـال 1877 بـه ایـن پیشـنهادات جوابـی نـداد امـا 
کـه نماینـدگان طرفیـن در پشـاورراجع بـه مسـایل ذیعالقـه  باالخـره موافقـه نمـود 
افغـان  باردیگربحیـث نماینـده  آورنـد.  سـید نورمحمـد شـاه  مذاکراتـی بعمـل 
بـودن  مقیـم  بـه  افغانسـتان  نماینـده  پشـاوربازهم  درکنفرانـس  و  گردیـد  تعییـن 
نماینـدگان انگلیس درافغانسـتان مخالفـت نمود وبه اسـاس آن مذاکرات قطع 
گردیـد.  طوریکـه دیـوک اف ارگایـل می نویسـد:  "...... از مطالبات امیرچیزیکه 
واقعـًا درنظـراو اهمیـت واعتبار داشـت قبـول نگردید اما درمقابل ازاو تقاضا شـد 

کنـد."2 کـه همیشـه بـه نظرخـوف دیـده بـود قبـول  کـه تمـام آن مطالبـات مـا را 
در همین وقت است که جنرال کوفمان ) General Kaufmann ( درترکستان 
گردیده واورادربرابرتقاضاهای دولت  روسـی با امیرشـیرعلی خان داخل مکاتبه 
 Major ( انگلیس بمقاومت تشجیح مینمود.  هیئت جنرال ستولیوتوف روسی
Gen. Stolietoff( بتاریخ 22جوالی 1878 بکابل مواصلت نمود. امیرشیرعلی 
متداولـه  ازتشـریفات  بعـد  و  نمـوده  پذیرائـی  صمیمانـه  مذکـور  ازهیئـت  خـان 
کابـل برایشـان جـا داده شـد. هیئـت روسـی ولیعهـد افغانسـتان را  درباالحصـار 
بـه رسـمیت شـناخته ودرصـورت حملـه مملکت خارجـی وعده کمـک وامداد 

1.  تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس، محمودـمحمود، جلددوم،  ص821
2.  مسله افغان، دیوک اف ارگایل ،ص 141
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بـه افغانسـتان را نمودنـد. ضمنـًا در صـورت حمله به هند،  امیرافغانسـتان تهیه 
گرفـت و روسـیه در مقابـل وعـده  کرروسـیه بـدوش  کـه را بـرای عسا آذوقـه وخورا

اسـترداد ایاالت شـرقی افغانسـتان را تا رود سـند داد. 
بلوچسـتان  قـالت  کـم  حا بـا  انگلیـس  ازقراردادهـای  چـون  امیرشـیرعلی 
بـدون اطـالع حکومـت افغانسـتان خبرداشـت و همچنیـن اقدامـات انگلیـس 
هـا درکویتـه کـه عالقـه مذکـوررا درعـوض پـول بنـام اجـاره داری تصاحـب نمـوده 
و بلوچسـتان برتانـوی را تشـکیل داده بودنـد متاثربـود،  بـه یـک موافقـه نظامـی 
بـا دولـت روسـیه رضایـت نشـان داده و درعـوض پیشـنهادات الرد  وسیاسـی 
الیتین را راجع به اسـتقرارنمایندگان انگلیس درشـهرهای بلخ، هرات و قندهار 
رد نمود.  چنانچه بتاریخ 14 اگسـت 1878 الرد الیتین مکتوبی به امیرفرسـتاد 
کابـل  بدربـار  خصوصـی  نماینـدۀ  یـک  اعـزام  بـرای  هـا  انگلیـس  ازقصـد  واورا 
خبرداد.  این سفیرسـرنویل چمبرلین ) Sir Neville Chamberlain ( نام داشـت  
کـرد وحتـی درمکتـوب  کـره خواهـد  کـه در بـارۀ قضایـای مهـم وفـوری بـا امیرمذا
کـه جهـت مسـافرت نماینـده خصوصـی دولـت  مذکـور تقاضـا بعمـل آمـده بـود 
ایـن  شـود.1  گرفتـه  الزمـه  ترتیبـات  معطلـی  بـدون  کابـل  ازپشـاورالی  انگلیـس 
مکتوب بتاریخ 17 اگست بکابل رسید وبروزمرگ )عبداهلل جان ( پسرمحبوب 
گردیـد جـواب مکتـوب  کـه البتـه وقـوع ایـن حادثـه سـبب  امیرتصـادف نمـود 

وایسـرای هنـد چنـدی بـه تعویـق افتـد. 
هیئـت انگلیـس تحـت ریاسـت چمبرلیـن بتاریـخ 25 اگسـت 1878 بـه 
علـی مسـجد در درۀ خیبرداخـل شـد.  امـا جنـرال فیـض محمـد خـان قوماندان 
گردیـد و چمبرلیـن  ک افغانسـتان مانـع  افغـان درعلـی مسـجد ازورود او بـه خـا

1.  مسله افغان، دیوک اف ارگایل ،ص189
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مجبورًا به هند برگشـت. باالخره امیرشـیرعلی بتاریخ 19 اکتوبر 1878 مکتوب 
وایسـرای هنـد را جـواب داد. خالصـۀ نـکات عمـدۀ مکتـوب امیـر چنیـن بـود: 

"من ازمطالعه مکتوب شما درتعجب شدم، چه این مکتوب پرازتهدیدات 
وعبارات تند وزشـت بود.  تحریر چنین یک مکتوب خاصتًا از طرف دولتیکه 
خواهـان دوسـتی اسـت حقیقتـًا تعجـب آوراسـت. آمـدن هیئـت اعزامـی هـر 
گاه از راه  زور باشـد نتیجـه وثمـرآن چـه خواهـد بـود؟   همچنیـن سـه مکتـوب 
دیگرایکـه بـه ماموریـن مـن رسـیده و در نـزد مـن موجـود اسـت،  همـه آن مملـو از 
کلمـات سـخت ومنافـی تهذیـب وآداب وعـاری ازرعایـت ادب ورسـوم جاریـه 
گرفتـار یـک مصیبـت عظیـم اسـت،   میباشـد. دریـن ایامیکـه جسـم وروح مـن 
اظهارهمـدردی، صبروحوصلـه بهتریـن تسـلیت بـرای من ازطرف عمـال دولت 
کـه بـه  کـه جنـاب شـما درنظرداشـته باشـید  انگلیـس میباشـد. بهترایـن اسـت 
کنفرانـس و  عجلـه و شـتاب پرخشـونت بـرای رسـیدن بـه هـدف وتعییـن جـای 
ک نیتـی راههـای دیگـری نیـزدارد  کـره ضرورتـی نیسـت. اظهاردوسـتی وپـا مذا
کـه ماموریـن شـما تعقیـب میکننـد. ازماموریـن مـن هیـچ  وغیرازطریقـی اسـت 
عمل مخالف ادب سـر نزده  وهیچ دشـمنی با دولت انگلیس نشـان نداده اند. 
آنهـا اراده ندارنـد بـا دولـت دیگری داخل جنگ گردنـد ؛ اما هرگاه دولت دیگری 
بـدون کـدام دلیـل و سـببی بـا دولـت مـا خصومـت ورزد،  آنوقـت مقـدرات مـا به 

ارادۀ خداونـد اسـت وارادۀ اوهرچـه باشـد بـدان تسـلیم هسـتیم." 1 
میگویـد:  هنـد  وایسـرای  الیتیـن  الرد  کـه  اسـت  وقـت  درهمیـن  باالخـره 
کـی شـده و مـن هرگزراضـی  آلـت خطرنا "امیرشـیرعلی دردسـت دولـت روس 

کتـاب                                                        اسـتناد  بـه  ص825ـ826  محمودــمحمود،  جلدسـوم،  انگلیـس،  و  ایـران  سیاسـی  روابـط  تاریـخ    .1
           Forty-one years in India by Lord Roberst, London
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نمیشـوم او چنیـن آلتـی باشـد.  مـن ایـن را وظیفـه خـود میدانـم کـه چنیـن آلتـی 
را قبـل از آنکـه بـکار بـرده شـود بشـکنم."1 حکومـت هنـد بـروز دوم نوامبـر  1878  
گردیـد.  اولتیاتومـی بـه امیرشـیرعلی فرسـتاد وجـواب آنرادرهجـده روزخواسـتار 
کـه امیراظهارعفـو و ندامـت نمـوده وهیئـت  دریـن مکتـوب خواسـته شـده بـود 
کابـل بپذیـرد ودرغیـر آن امیرشـیرعلی دشـمن  انگلیـس را طوردایمـی دردربـار 
ک وقطعـی دولـت انگلیس خواهد بود.2   مؤلف انگلیسـی کتاب مسـلۀ  خطرنـا
کـه  افغـان راجـع بـه ایـن اولتیانـوم چنیـن اظهـار نظـر میـدارد:  "اعتـراف میکنـم 
نمـی توانـم ایـن جمـالت را بـدون هیجـان بقلـم بیـاورم،  زیـرا که این شـرح گفتار 
و کـرداری اسـت کـه نـام و شـهرت وطـن مـا را لکـه دارمیسـازد.  اوراق تاریخ مملو 
کـه  ازاعالمیـه هـا وابالغیـه هـای سـالطین و حکومـت هـای بـا اقتـداری اسـت 
سـعی نمـوده انـد اعمال تشـدد آمیزوغیرعادالنه خـود را دربرابـردول ضعیف تردر 
زیـر پـردۀ بهانـه هـای قابـل قبـول پنهـان نماینـد. امـا گمـان نمی کنـم درتمـام این 
فهرسـت أسـف انگیـز نمونـۀ واحـدی موجود باشـد کـه اتهامات آن بـی انصافانه 
کانـه ترنسـبت به مکتوب اتمام حجتـی که کابینه ملکه  تـرو مدعیـات آن بـی با
بعنوان امیرکابل ارسال نموده باشد.  این اوراق راهرانگلیس که شرف مملکت 

خـود را سـنجیده میتوانـد جزبـا حـس خجالـت خوانـده نمیتواند."3
کـه هیـچ دلیـل حقوقـی و  بایـن نتیجـه میرسـیم  از مطالعـه مطالـب فـوق 
کـه بـه شـروع یـک جنـگ دربیـن یـک قـدرت بـزرگ اروپائـی و  سـبب معقولـی 
یـک کشـور ضعیـف آسـیائی داللـت کند وجود نداشـت. مکاتیب و پیـام های 

1.  کتاب فوق ،ص  826با ستناد تاریخ هندوستان، تالیف  H.H.Dadwell-1898، جلد هشتم،ص 416
2.  مسله افغان، دیوک اف ارگایل ،ص 192
3.  مسله افغان ،دیوک اف ارگایل ،ص197
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کمانـه  کـه یکـی بعـد از دیگـر بـه امیرشـیرعلی فرسـتاده شـد،  یکـی ازدیگـری حا
ترواهانت آمیزتربود.1 انگلیس ها فقط در جستجوی بهانه بودند که خواهشات 
اسـتعماری خود را باالی حکومت افغانسـتان تعمیل نمایند وحقیقت ادعای 
سرجان ویلیام کی را دایر براینکه روحیۀ کارکنان لشکری و کشوری هند همیشه 
متمایـل بـه جنـگ اسـت بـه اثبـات میرسـاند.2   امـا درمتـن مکاتیـب ومذاکرات 
کـه جنـگ را  امیرشـیرعلی خـان ونماینـده هـای اوجزئـی تریـن بهانـۀ معقولـی 
برافغانسـتان تحمیـل نمایـد وجـود نـدارد.  ایـن امرازنوشـته هـا وبیانـات مؤرخیـن 
و سیاسـت مـداران نسـبتًا معقـول انگلیـس نیـز بخوبـی واضـح میگـردد. هـدف 
حقیقی دومین تجاوز دولت انگلسـتان بر افغانسـتان که با وجود خاطرات تلخ 
گرفـت،  ایـن بـود  جنـگ اول افغـان وانگلیـس بتاریـخ21 نوامبـر 1878  صـورت 
که افغانسـتان را بحیث یک کشـور واحد ومسـتقل از نقشـۀ جهان محو سـازند و 
کنند و آنها  شهرهای سوق الجیشی آنرااشغال نمایند. والیات آنرا از هم تجزیه 
راجزمتصرفـات هنـدی خـود بشـکل تحـت الحمایـه درآورند. چنانچـه معاهده 
گندمـک کـه بتاریـخ 26مـی 1879 برامیرمحمـد یعقوب تحمیل شـد، بزرگترین 
قدم درتجزیه افغانسـتان شـمرده میشـود. طبق این معاهده والیات سیالکوت،  
عالقـه فوشـنج تـا کـوژک، عالقه کرم تا ابتـدای اراضی وجبال جاجـی، درۀ خیبر 
کوتـل ازافغانسـتان جـدا شـد. انگلیسـها  تـا سـرحد شـرقی هفـت چـاه ولنـدی 
درعـوض مالیـات ایـن مناطـق،  پرداخـت سـاالنۀ ششـصد هـزار روپیۀ هنـدی را 
بـه امیرقبـول نمودنـد. این معاهده درحالی باالی امیرافغانسـتان تحمیل گردید 
ک هـای افغانسـتان ازطـرف دولـت برتانیـه اشـغال  کـه ازیکطـرف قسـمتی از خـا

1.  مسله افغان، دیوک اف ارگایل ،ص 196
2.  تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس،  محمود-محمود، جلدسوم ص 882
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گردیـده بـود وازجانـب دیگرخـود امیرمذکورنیزعمـاًل در اردوی انگلیس اسـیربود. 
نظـر بـه ایـن معاهـده منحـوس معابـر مهـم سـوق الجیشـی از قبیـل خیبرومچنـی 
ازافغانسـتان جدا گردید وسـاحه های وسـیع دیگر از قبیل کرم، سـیبی وپیشین 
بنـام سـاحه هـای تفویضـی بعدازوضـع مصـارف اداری در تحـت ادارۀ مسـتقیم 
دولـت انگلیـس درآمـد. یـک سـال بعـد از ایـن معـادۀ ننگیـن،  دولـت انگلیـس 
نظرخـود را بـرای تجزیـه کامـل افغانسـتان اعالن نمـوده و غرض واگـذاری والیت 
هـرات وسیسـتان افغانسـتان رسـمًا بـا دولت ایـران داخل مذاکره شـد1.  خالصه 
مواد قراردادیکه به اساس آن انگلیس ها هرات را به ایرانی ها واگذارمی نمودند 

چنین بـود :
1- هرات تسلیم دولت ایران میگردد.

2-  یکنفر نمایندۀ انگلیس در آنجا مقیم خواهد بود. 
3- اجــازه خواهنــد داد صاحــب منصبــان انگلیــس داخــل شــهر شــده آنجــا را 
کننــد وقشــون ســاحوی دولــت ایــران را درآنجــا تعلیمــات نظامــی  ســنگربندی 

بدهنــد. 
4- نمایندۀ سیاسی هیچ دولت دیگری درآنجا مقیم نشود. 

5- فقــط دولــت انگلیــس مجــاز خواهــد بــود درموقــع حملــه بــه قلمــرو ایــران بــه 
آنجــا وارد شــود.2 

قندهارچــون یــک معبرحملــه بــاالی هنــد بــرای قشــون خارجــی شــمرده میشــد،  
انگلیســها تصمیــم داشــتند آن را جــز متصرفــات دولــت انگلیــس و ضمیمــۀ 

1.  تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس، محمود - محمود، جلد سوم ،ص 883
2.  کتـاب فـوق ص  881و همچنیـن مراجعـه شـود بـه کتـاب انگلسـتان وافغانسـتان تالیف گـوش ،چاپ کلکته 

1960
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وقــت  دریــن  هــا  انگلیــس  قلمــرو حکومــت هندوســتان ســازند. همچنیــن 
بــه تعیــن یــک پادشــاه دســت نشــانده موافــق نبودنــد وبهتریــن راه بــرای حــل 
 Lord( مشــکل افغانســتان را در تجزیۀ کشــور میدانســتند.  چنانچه الرد رابرتس
Roberts ( معــروف چنیــن اظهــار عقیــده مینمــود:  "تعیــن یکــی ازســرداران افغان 
بــه ســلطنت افغانســتان تــا انــدازۀ مشــکل را حــل مینمایــد.  امــا تــا زمانیکــه ایــن 
شــخص حیــات دارد،  بــا انگلســتان وفادارمیمانــد چــون عــالوه برحمایــت 
ــی ونظامــی  جــدی حکومــت هندوســتان ودولــت انگلیــس،  کمــک هــای مال
هــم بــه اوداده میشــود ولــی نمیدانیــم بعــد ازاو چــه واقــع خواهــد شــد. بعــد از مــرگ 
کــه اخــالف اواز پــول واســلحه دولــت انگلیــس  امیردوســت محمــد چنــان شــد 

اســتفاده نمــوده و برخــالف انگلیــس قیــام ورزیــد نــد."1
را  ملــت  یــک  الزمــه  واساســات  شــرایط  حقیقــًا  افغانســتان  مــردم  گاه  هــر 
نمیداشــتند و بــه روحیــه ملیــت افغان مجهز نمــی بودند طرح تجزیۀ افغانســتان 
و محــوآن ازنقشــه سیاســی جهــان کــه ازطــرف سیاســتمداران محیــل و کارپختــۀ 
انگلیــس بدقــت تــام ترتیــب گردیــده بــود،  بــدون چــون و چــرا عملــی مــی گردیــد.  
کــه یکــی ماننــد  پادشــاهان افغانســتان بازهــم دریــن دوره اشــخاصی بودنــد 
امیــر شــیرعلی باوجــود اوصــاف بــزرگ وطنپرســتی اش،  فــرار را برقــرار ترجیــح 
کــه بــرای همیــن روزیعنــی دفــاع  کرغیورافغان  داد وازملــت مجاهــد خــود و عســا
گردیــده بودنــد، جزئــی تریــن اســتفاده ای بعمــل  ک واســتقالل ملــی تربیــه  از خــا
نیــاورد.  وی حتــی مردمــان دلیــرو نیرومنــد خــود را از مجادلــه بــا انگلیــس بــاز 
کــه پیشــوای آنهــا خیروصــالح  داشــت. شــاید مــردم افغانســتان فکرمــی نمودنــد 
کشــورومردم افغانســتان را بهترازایشــان مــی دانــد وبنابــرآن تــادم مــرگ ازاواطاعــت 

1.  چهل ویک سال درهندوستان،تالیف الرد رابرتس،جلددوم، لندن 1898، ص 312 
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کــه دراثرحبــس  بــود  – پادشــاهی  نمودنــد. دومــی امیرمحمــد یعقــوب خــان 
طوالنــی، فشــارهای روحــی و مظالــم پــدرش قــوای عقالنــی خــود از دســت داده 
کــه ســالها بــرای بدســت آوردن  و محــض بــرای اینکــه تــاج وتخــت افغانســتان را
آن رنــج ومحنــت کشــیده بــود صاحــب گــردد، منحــوس تریــن معاهــده ای را کــه 
تــا آنوقــت هیــچ پادشــاه افغانســتان بــه عقــد آن جرئــت ننمــوده بــود بــدون آنکــه 
گوارآنــرا بــرای مــردم و کشــورخود ســنجیده بتوانــد،  امضــأ کــرد. ازیــن نظــر  نتایــج نا
دورۀ مختصــر ســلطنت او  تاریکتریــن وننگیــن تریــن دورۀ افغانســتان معاصــررا 
کــه نــه تنهــا در اثــر معاهــدۀ  کوتــاه اوبــود  تشــکیل میدهــد.  چــه درزمــان ســلطنت 
ننگیــن گندمــک بــرای نخســتین بارملــت افغانســتان اســتقالل سیاســی خــود را 
ک هــای حیاتــی افغــان نیــز از پیکــرآن جــدا  از دســت داد،  بلکــه قســمتی از خــا
کــه تــا امروزمــردم افغانســتان ازآن رنــج  گردیــد وعالوتــًا بــد بختــی هــای فراوانــی را 

میبرنــد، بــارآورد. 
چـون بار دیگرمردم افغانسـتان مانند تجـاوزاول برتانیه درمقابل یک آزمایش 
گرفتنـد  بـزرگ تاریخـی وملـی قرارگرفتنـد، وظیفـۀ دولـت افغانسـتان را بـردوش 
گندمـک سـرباززدند. چگونگـی سرنوشـت  وازقبـول شـرایط سـنگین معاهـدۀ 
ومقـدرات آینـدۀ مملکـت، مـردم افغانسـتان رابه هیجـان آورد واحسـاس ملیت 
افغـان ماننـد گذشـته همـۀ طبقات مـردم را بـدون هیچ گونه تبعیـض وامتیازی 
کـه عبـارت ازقیـام ملـی دربرابـر انگلیـس بـود- جمـع  دوریـک مفکـوره واحـد – 
کیونـاری   )Major Sir Lewis Cavagnari( نماینـدۀ سیاسـی  نمـود. هنـوزازورود 
کـه  دولـت انگلیـس ودربـاراو درقصـر تاریخـی باالحصارچهـل روزنگذشـته بـود 
وقایـع جنـگ اول افغـان وانگلیـس دوبـاره تکرارگردیـد.  دروقتیکـه انگلیـس هـا 
میخواسـتند ازین کامیابی بزرگ خود شـاد کام کردند، تلگرافی به لندن ارسـال 

فصل نهم:  اضمحالل سیاست سلطه جویی انگلیس در...   |     301



کـه وقایـع نوامبـر1841 تکـرار  کابینـۀ انگلسـتان رسـانیده شـود  شـد تـا بـه اطـالع 
شـده وتقریبـًا درهمـه مـوارد بـا آن شـباهت دارد.  وتنهـا فـرق در افـراد و اشـخاص 
کیوناری با تعداد  که درعوض سرالکساندربرنس،  سرلویس  است بدین معنی 

کثیـری ازاعضـا ی سـفارت برتانیـه بقتـل رسـیده اسـت!
درین قیام ملی مانند قیام 1841،  جمیع طبقات مردم افغانسـتان بشـمول 
کر، بدون اینکه قائدی داشـته باشـند، دسـت اتحاد با هم داده و در تحت  عسـا
بیـرق افغان بسـوی منـزل کیونـاری درقصرباالحصارهجوم بردنـد. مؤلف کتاب 

افغانسـتان درقرن نزده درین قسـمت چنین می نویسـد :
کـه درعمیـق  کارازکارگذشـته وهیجـان یـک ملـت را  کـه دیـد  کیونـاری   ..."
تریـن وشـدید تریـن احساسـات خـود جریحـه دار شـده بـا آتـش وآهـن نمیتـوان 
مغلـوب سـاخت،  ازتـرس عقوبتـی کـه غضـب ملـی بـرای وی پیشـبینی میکرد 
داشـت  کـه  وتعصبـی  تنگـی  چشـم  وبـا  زد  آتـش  قصرخویشـرا  خـود  بدسـت 
کـه بـرای تفرقـه انـدازی وضعیـف  نخواسـت بعـد ازاوهـم خزایـن انباشـته اش 
سـاختن افغـان هـا ذخیـره شـد بـود، جهـت اتحـاد وقـوت ملـی بمصـرف رسـد. 
گرفتـه نتوانسـت وبـی پـروا  گلولـه هـم  امـا جلوجـوش و هیجـان ملـی را آتـش و 
بـه قصـر مشـتعل بـاال شـدند وازمحافظیـن کیونـاری کسـانی را کـه زنـده بدسـت 
آورده بودنـد ازتیـغ کشـیدند وخـود کیونـاری درعمارت فوقانی قصرخود با اسـناد 
کـه  کسترشـد. بوتـل هـای شـرابی  وخزایـن وبیـرق انگلیـس یکجـا سـوخت وخا
زیـب وزینـت مجالـس شـورو سـرورانگلیس هـا ودام فریـب انگلیـس پرسـتان بد 
گردیـد. ملـت تـا  بخـت بـود، بیشتراسـباب شـعله فشـانی ایـن حریـق تاریخـی 
عصرروزایـن آتـش بـازی را تماشـا کـرد وازهرزبـان نـام کمنـاری کـه تلفـظ عامیانه 
کیونـاری وتـا امـروز زبانـزد عـام اسـت بـا نعـره هـای فتـح و فیـروزی ورجزخوانـی 
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برمتجاوزین واجنبی پرسـتان شـنیده میشـد.  ازفرط غضب خانه های کسانی 
کـه بـه طرفـداری انگلیسـها شـهرت یافتـه بودنـد چـون سـردار ولـی محمـد خـان 
بـن امیردوسـت محمـد خـان مشـهور بـه التی ) طرفـدارالرد یعنی انگلیـس( مورد 

حملـه ملـت قرارگرفتـه و آتـش زده شـد."1
رابرتـس هنـوز درراه بازگشـت به هنـد بود که اخبارقتل کیوناری وهمکارانش 
کابل  کوتل پیوار جانب  که ازراه  گردید  به اطالع اورسانیده شد و دوباره مؤظف 
بازگـردد. امیرمحمـد یعقـوب بـرای ثبـوت بـی گناهـی خـود بـه اسـتقبال رابرتـس 
شـتافت وملـت غیوروبـا شـهامت خـودرا تنها گذاشـت.  جنـرال رابرتـس ازوجود 
امیرمحمـد یعقـوب دراردوی انگلیـس اسـتفادۀ سـؤ نمـوده واعـالن کـرد که چون 
پادشـاه افغانسـتان با اوهمراه اسـت کسیکه جزئی ترین مخالفتی بنماید باغی 
شـمرده خواهـد شـد.  بایـن ترتیـب را برتـس مـی خواسـت ازاحساسـات مذهبـی 
کـه در برابرپادشـاه اسـالم هرحرکـت مخالـف حکـم بغـی را  مـردم افغانسـتان، 
دارد، اسـتفاده نمایـد. امـا افغـان هـا بـه ایـن اعـالم او جزئـی ترین اهمیتـی را قابل 

نگردیدند.
کـه دریـن وقـت ظهورنمـود جنـرال   بزرگتریـن شـخصیت ملـی افغانسـتان 
ملـی محمـد جانخـان غـازی وردکـی بود. محمـد جانخان که آتش احساسـات 
ملیـت ووطنیـت دردل اومشـتعل شـده بـود،  ده بـه ده وقریه به قریه گشـت وگذار 
نمـوده، احساسـات ملـی مـردم را بیشـتر بـه شـوروهیجان آورده و قبایل مختلف 
کنـان  افغانسـتان هـم بـا تفنـگ و شمشـیر، بیـل و تبـر، چـوب و خنجـر رقـص 
دوراوجمـع گردیدنـد. جنـرال را برتـس درقلعۀ قاضی شکسـت خورد و همچنان 
قوۀ دیگرانگلیس درکاریزمیر ودسته سوم آنها درآب بازک چهارآسیاب هزیمت 

1.  افغانستان درقرن نزدهم، تالیف رشتیا،ص 241و242
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یافتـه و بـا گریزوفـرار داخـل چهاونی شـیرپورگردیدند. 
کـه وضـع  بایـن ترتیـب محمـد جانخـان وردک خـوب مالحظـه نمـوده بـود 
اکبـر  البتـه ماننـد سـردار محمـد  و  گردیـد  تکـرار خواهـد  نوامبـر 1841- دوبـاره 
گرفتارنمـوده وشـرایط افغـان هـا را بـاالی  خواهـد توانسـت یکـی ازانگلیـس هـا را 
کنـد.  بنابـران محمـد جانخـان الزم دانسـت رابرتـس راگرفتارنمایـد   او تحمیـل 
واسـارت جنـرال رابرتـس میتوانسـت ایـن آرزوی جنـرال ملـی را بـرآورده سـازد.1  
چنانچـه بعـد ازآنکـه محمـد جانخان جنـرال رابرتس را درقلعه قاضی شکسـت 
گردیـز وارد دهمزنـگ شـده بـود محاصـره  کـه از راه  داد،  او را بـا چهـل سـوارش 
نمود. جنرال ملی نزدیک بود اورا دسـتگیر نموده یا بقتل برسـاند،  اما سـردارولی 
کمـک  بـا  رابرتـس  داد2.   نجـات  ازمـرگ حتمـی  اورا  بـه التـی  معـروف  محمـد 
وحمایـت اوتوانسـت جـان بـه سـالمت بـرده ودرچهاونـی شـیرپورپناهنده گـردد. 
گفتـه نمانـد کـه سـردارولی محمـد التـی ازطـرف انگلیـس هـا به حکومـت مزار  نا
تعیین شده بود وحینیکه میخواست ازدهمزنگ جانب ماموریت اش حرکت 
کمـک رابرتـس رسـید. مـردم چـون ایـن وضـع را مشـاهده  کنـد بـا )200( سـواربه 
نمودنـد، سـامان او را تـاراج نمودنـد ودوصـد سـواراو نیـز از او روگـردان شـدند وبـه 
او شـوریدند امـا از خطـر مـرگ نجـات یافـت و بـا جنـرال رابرتس توانسـت ازراه فرار 
وارد چهاونـی شـیر پورشـود.  بعـالوه محمـد جانخـان غـازی، از قایـد هـای ملـی 
دیگرایکـه در قیـام مـردم افغانسـتان افتخـارات ابـدی را درتاریـخ مبـارزات ملـی 
کـرده انـد میتـوان ازسـردارمحمد ایـوب خـان، نیـک محمـد  کمائـی  افغانسـتان 
خـان چاریـکاری، مالدیـن محمد معروف به مشـک عالم، محمد عثمان خان 

کولته حقوق 1.  تاریخ دپلوماسی افغانستان درقرن )19(، یادداشتهای پوهاندداکترفاروق اعتمادی درفا
2.  افغانستان درقرن نزدهم، تالیف رشتیا ،ص 246
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صافـی  و مـال عبدالغفـور لنگـری نـام بـرد.
قیـام ملـی دوم افغـان صفحـۀ درخشـان دیگریسـت از تاریـخ مبـارزات ملـی 
کـه ملـت افغـان را بـا تمـام معنـی و بشـکل برازنـده تمثیـل میـدارد.  افغانسـتان 
دریـن مبـارزۀ ملـی نـه تنهـا تمـام طبقات مـردم افغانسـتان حصه گرفتنـد،  بلکه 
زنـان افغانسـتان نیـز دوش بـدوش مـردان جنگیدنـد. چنانچـه درجنـگ هـای 
کوزه  چهارآسیاب وچهلستون زنان افغان بشمول زنان سالخورده از سربام ها با 
وتغـاره، چـوب ولـوازم خانـه درکوچـه هـا برانگلیـس هـا حملـه نمودنـد ودرجنـگ 
کوه آسـمائی نه تنها به تهیه غذا وخوراک درخانه پرداختند ومشـک های  های 
آب را بـه کـوه بـاال نمودنـد بلکه درجنگ نیز راسـًا شـرکت ورزیدنـد و بدون اینکه 
اسـلحه ای داشـته باشـند محض با روحیه نیرومند ملیت افغان درمدت شـش 
سـاعت موفق گردیدند انگلیسـها را ازکوه آسـمائی رانده وآنجا را تصرف نمایند. 
مینویسـد:  خـود  کتـاب  صفحـه 190  در  الوقایـع  عیـن  کتـاب  مؤلـف  طوریکـه 
ازچهارصـد زن ایکـه درجنـگ هـای اخیر الذکر حصه گرفته بودند )83( نفر آنها 
کشـته شـدند.  کارنامـه هـای ادی افغان ویـا ادی بیرقدارو پیغله ماللی درجنگ 
او را میتـوان ) ژانـدارک افغـان( خوانـد در خاطـرات بسـیاری  کـه بحـق  میونـد 

ازسـالخورده گان کشـورهنوز زنـده اسـت.
درگوشه دیگر مملکت مردم افغانستان به قیادت سردارمحمد ایوب خان، 
قهرمـان اشـعار پشـتو کـه در تاریـخ روابط افغان وانگلیس به دشـمنی با انگلیس 
و   )Brigadier Gen. Burrows  ( بـروز    جنـرال  میونـد  دردشـت  دارد،  شـهرت 
کـه بـا بهتریـن تجهیـزات نظامـی آنوقـت مجهزبودنـد طـوری  کرانگلیس را  عسـا
کـه ازجملـه دوازده هـزار انگلیـس بـه جزازچنـد نفرمحدودیکـه  شکسـت دادنـد 
کـه  کشـته شـدند. جنگـی  تقریبـًا همـه  ازمیـدان جنـگ فرارنماینـد  توانسـتند 
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کرشرقی قشون  درمیوند واقع شد درتاریخ شرق نخستین جنگی است که عسا
غربـی را دریـک میـدان هموارشکسـت دادند. باین ترتیب افغانها دریک گوشـۀ 
دیگرسـرزمین خـود نیزانتقـام مهیبـی ازتجـاوزکاران انگلیـس گرفته وشـاهکاربی 
نظیردیگری از جانبازی های مردم افغانستان را در تاریخ مبارزات ملی و ملت 

افغـان ثبـت نمودند.
 درپهلـوی بروزخشـم وغضـب ملـی افغانهـا ومبـارزات آزادی بخـش ملی که 
سرتاسرافغانسـتان را فراگرفتـه بـود، جنـگ میونـد یکـی ازعوامـل بزرگی اسـت که 
انگلسـتان را مجبوربـه انصـراف ازنقشـه هـای بزرگـی اسـتعماری اش در تجزیـه 
افغانسـتان و خاصتـًا جدایـی هـرات وقندهارگردانیـد. هـرات دریـن وقـت در 
کـه  تحـت ادارۀ سـردارمحمد ایـوب بـود وانگلیسـها واقعـًا قـدرت آنرانداشـتند 
ایـوب  محمـد  سـردار  و  افغانسـتان  زورازمـردم  وازراه  نظامـی  بقـوت  را  هـرات 

گردیـده و بـه ایرانـی هـا واگذارکننـد.  متصـرف 
افغانسـتان  تجزیـه  ازنقشـه  رامجبورسـاخت  هـا  انگلیـس  دیگریکـه  عامـل 
کـه درسـت درهمیـن وقـت درکابینـه دیسـرایلی  صـرف نظرنماینـد بحرانـی بـود 
کـه تجـاوزدوم انگلیسـها   کار،  صدراعظـم انگلسـتان ورئیـس حـزب محافظـه 
اومحسـوب  اسـتعماری  سیاسـت  وعمـدۀ  برجسـته  ازنـکات  برافغانسـتان 
میگردیـد، واقـع شـد. واقعـات افغانسـتان درایجاد ایـن بحران کامـاًل دخیل بود.  
کابینـۀ دیسـرایلی مجبوربـه اسـتعفی  پارلمـان،  دراثرهمیـن بحـران وانتقـادات 

گرفـت. گلدسـتون ازحـزب آزادیخـواه جـای اورا  کابینـه  گردیـد و 
و  داده  سیاسـت  تغییـر  بکلـی  افغانسـتان  درمـورد  گلدسـتون  کابینـه 
انگلسـتان  عسـکری  اسـتقرارقوای  کـه  را  هنـد  وایسـرای  الردالیتیـن  طـرح 
نمـود.   رد  آرأ  کثریـت  با انگلسـتان  درپارلمـان  رادرقندهارپیشـنهادمینمود،  
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پیشـنهاد کابینـه انگلسـتان راجـع بـه تخلیه افغانسـتان بـه اکثریـت آرأ تصویب 
گردیـد و کابینـه جدیـد تصمیـم گرفـت قـوای انگلیس هرچـه زودتر از افغانسـتان 
خارج گردد.  چه وقایع نوامبر سال 1841 نزدیک بود باردیگرتجدید شود وتوقف 

مینمـود. ک  خطرنـا خیلـی  افغانسـتان  در  کربرتانیه  عسـا
یکـی از مؤرخیـن ایرانـی کـه اوضـاع آن وقـت افغانسـتان وسیاسـت انگلیس 
را خـوب مطالعـه نمـوده دریـن مـورد چنیـن مینویسـد: "هـرگاه دولـت انگلیـس 
آسـیائی  سـایرملل  ماننـد  راهـم  افغانسـتان  ملـت  تاریـخ  درایـن  میتوانسـت 
کنـد، هرگـز حاضـر نمیشـد دسـت ازحکومـت بـر افغانسـتان بـردارد وملـت  اداره 
گذارد......اگرخـود میتوانسـت ماننـد سـایر قسـمت هـای  افغـان رابحـال خـود 
هندوستان آنرا درتحت اوامرمستقیم خود اداره کند،  هرگزحاضرنمیشد دست 
ازآن بـردارد و قدمـی عقـب بـرود. امـا ملـت افغانسـتان دریـن تاریـخ فـداکاری 
کـه خـود  کـه انگلیـس هـا را بوحشـت انداخـت ودانسـتند  هـای ازخـود بـروزداد 
شـان نمیتواننـد آن ملـت را اداره کننـد. ایـن بـود کـه بفکرافتـاده افغانسـتان را بـه 
یکـی از سـرداران افغـان کـه کامـاًل طـرف اعتمـاد انگلیـس هـا باشـد بسـپارند و با 
دسـت او هرچـه میخواهنـد انجـام دهند. چه درینوقت ملت افغانسـتان چنان 
کـرد  کـه انگلیـس هـا را ذلیـل  فـداکاری هـای نمـود وچنـان تعصباتـی نشـان داد 
کـه افغانهـا عاجـزو بیچـاره نیسـتند وعمـوم طبقـات  تـا اینکـه بـه آنهـا فهمانیـد 
ملت افغانسـتان جزیکعده رجال خائین آن که در مقابل طالهای بی حسـاب 
حکومـت هندوسـتان مفتـون شـده بودنـد،  سـایرمردم بـدون اسـتثنأ حاضرنـد 
کشـته بشـوند و مشـاهده نکنند که وطن شان بدست بیگانگان افتاده است."1 
بایـن صـورت جنـگ دوم افغـان وانگلیـس پایـان یافـت.  اگرچـه انگلیـس 

کولته حقوق پوهنتون کابل 1.  تاریخ دپلوماسی افغانستان درقرن 19، دروس پوهاندداکترفاروق اعتمادی درفا
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هـا دریـن جنـگ نیزموفـق نگردیدنـد بـه هـدف نهائـی شـان کـه عبـارت ازتجزیـه 
کامـل افغانسـتان ومحوآن ازنقشـه سیاسـی جهـان بود نایل گردنـد،  اما مؤفقیت 
هـای محـدودی حاصـل نمودنـد.   بـا تعییـن امیرعبدالرحمـن بحیـث پادشـاه 
کـه درروابـط  افغانسـتان در22 جـوالی 1880عهـد نامـه دوسـتی ا یـرا بـا ایـن قیـد 
خارجی خود با دولت انگلیس مشوره کند ودرمسایل داخلی کاماًل آزاد باشد با 
اوبستند.  بعبارت دیگرمؤفق گردیدند پادشاه جدید افغانستان رامجبوربسازند 
ازآزادی خارجـی خـود صـرف نظرنمـوده و آنـرا درتحـت کنتـرول برتانیـه قراردهـد.

را  ایـوب  سـردارمحمد  همـکاری  دعـوت  امیرعبدالرحمـن  هـرگاه 
دربرابرانگلیسها قبول می کرد ودرعوض برتانیه به مردم غیورونیرومند افغانستان 
کامـل خـود را درسیاسـت  اعتمـاد واتـکأ مینمـود،  بسـیارامکان داشـت آزادی 

آورد. بدسـت  نیـز  خارجـی 
ولـی  کشـیدند  ازافغانسـتان  را  کرخود  انگلیسـها عسـا اگرچـه  ترتیـب  بایـن 
قراراصطالع عوام میخی را درخانه گذاشـتند وامیر عبدالرحمن را با زنجیرهای 
طالئـی بسـته نمودنـد. ولـی با آنهـم دولت افغانسـتان بـرای باردیگردرتحت یک 
حکومـت مرکـزی بـا هـم متحـد گردیـده و شـکل واحـدی را اختیـار کـرد.   بعـالوه 
انگلیس ها موفق گردیدند شرایط معاهده گندمک را درمورد ساحه های وسیع 
کـرم، سـیبی و پیشـین تغییـر دهنـد بایـن معنـی کـه از  پـس دادن مناطـق مذکـور 
به افغانستان ابا ورزیدند. درنتیجه این جنگ برتانیه رسمًا در بعضی ازمناطق 
وقبایل مانند خیبر، مچنی و کرم داخل فعالیت گردیده وخط سرحدی نسبتًا 
روشـن ایرا که قباًل در بین افغانسـتان وهندوسـتان ) هند برتانوی ( وجود داشـت 
را  بنـای دسیسـه  تـری  بشـکل وسـیع  افغـان  ودرامورقبایـل  مغشـوش سـاختند 
گذاشتند.  درحین حالیکه دربرابرنفوذ وسلطۀ افغانستان درمناطق مذکورموانع 
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ک  ک قسـمت های دیگـری از خا ومشـکالت خلـق مینمودنـد،  زمینه را برانفکا
های مشـرقی افغانسـتان مسـاعد سـاخته و عملی نمودند. 

بآنهـم همینکـه امیرعبدالرحمـن برتخت افغانسـتان اسـتقراریافت باعجله 
درسـال  نمـود.  تحکیـم  آن  شـرقی  ایـاالت  بـا  را  افغانسـتان  روابـط  شـتاب  و 
را  وآنجـا  داده  سـوق  وزیرسـتان  بـه  را  کرافغان  عسـا وانـا  اشـغال  1884جهـت 
تحکیـم نمـود. بعـدًا با نماینـدگان اورکزائی و افریدی تماس گرفته وجرگه مهمی 
که در آن مسـلۀ الحاق مناطق آزاد پشتونسـتان مورد مطالعه و غورقرار  را دایرکرد 
کرسـتان، باجور و چترال روابط خویش  گرفت. همچنین امیر عبدالرحمن با کا
را قایـم نمـود وجـدًا دراتصـال آن با افغانسـتان کوشـید. در مقابل دولت انگلیس 
درسـال1892 مکتوبـی بـه امیرعبدالرحمـن نوشـته واورا سـخت تهدیـد نمودنـد 
امـا امیـر بـه آن اهمیتـی قایـل نگردیـد.  انگلیسـها دراگسـت همـان سـال تهدیـد 
خـودرا تجدیـد نمودنـد و رقبـای سـلطنت او را جهـت تهدیـدش درهندوسـتان 
نگهداشـته و مـورد تفقـد قـرار داده و روابـط افغانسـتان را بـا جهـان خـارج قطـع 

کردنـد. بـا آن هـم امیـر بـه فعالیـت هایـش بـرای تحکیـم حکومتـش ادامـه داد.
نمـود  اقـدام  افغانسـتان  اقتصـادی  محاصـره  بـه   1893 سـال  در  برتانیـه 
ومتعاقبـًا هیئـت دیورنـد بکابـل وارد شـد. امیرعبدالرحمـن باالخـره بعـد ازپنـج 
سـال تعلـل دراثـر فشـارهای ظالمانـه شـخصی، سیاسـی، اقتصـادی ونظامـی 
دولـت انگلیـس معاهـده دیورنـد را امضـأ نمـود.   نویسـندۀ انگلیسـی  پیترمینـی       
) Peter Mayne ( درکتابش مینویسـد: امیرعبدالرحمن  شـخص ترسـوئی نبود، 
کـه خـط دیورنـد را بپذیـرد1.   بایـن صـورت  گردیـد  کـراه خاطـرو جبـر وادار  امـا بـا ا
تمـام عالقـه هـای پشتونسـتان آزاد از قبیـل چتـرال، باجـور، سـوات، بـا شـگل، 

Journey to the Pathans   .1، تالیف پیترمینی، نیویارک، 1955ص115
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گـی ازافغانسـتان جـدا گردیـد. امـا عبدالرحمـن  چمـن، ملـک وزیـری، داور و چا
تعییـن حـدود افغانسـتان وخـط دیورند را در حصـص باجور، مهمند وهمچنان 
از نقطـه  نـوا کوتـل  تـا دریـای کابـل وازدریـای کابـل الـی قلعـه سـکارام در نزدیکـی 
کوتـل پیـوار تجدیـد و تصویـب نکـرد.  خط سـرحدی از  ړم څوکه تـا درمندی واقع 
در ملتقـای دریـای گومـل وکندیز معوق ماند. باین ترتیب امیر عبدالرحمن بعد 
از امضـای معاهـده دیورنـد از فکـر والیات شـرقی افغانسـتان فارغ نبـوده و جهت 
گهانـی بـه مناطـق مذکورآمادگـی میگرفـت امـا مرگ بـه او مهلت  یـک سـفربری نا

نـداد.1
بعد از وفات امیر عبدالرحمن خان در سال 1901 جانشین اوامیرحبیب اهلل 
دروازه های افغانستان را بروی افغانهای آنطرف دیورند باز نمود. سردار نصر اهلل 
بـرادر ش پـول و اسـلحه بـه پشـتون هـای سـرحد کمـک مینمود و محمـود طرزی 
مدیـر و محـرر السـراج االخبارافغانیـه  مقـاالت متعـددی را در مـورد احساسـات 
و تالشـهای آزادی خواهـی اقـوام افغـان آنطـرف سـرحد تعمیلـی نوشـت.2   امیـر 
حبیب اهلل  اگر چه معاهده 1905 را با انگلیس ها امضأ نمود اما از قبول معاهده 
1907 روس و انگلیـس راجـع بـه تقسـیم ایـران، افغانسـتان و تبت به مناطق نفوذ 
روسـیه وانگلیس با وجود اطمینان های مکرر دولت برتانیه جدًا امتناع ورزیده 
و آنـرا امضـأ ننمـود.3 عـدم امضـأ واجـرای ایـن معاهـده ازطـرف امیـر افغانسـتان 

بصـورت واضـح دومعاهـده دیگررادرمـورد ایران وتبت ضعیف ومتاثرسـاخت.

امیرعبدالرحمـن،  چـاپ  تالیـف  التواریـخ جلـد دوم،  تـاج  کتـاب  بیشـترمراجعه شـودبه  معلومـات  1.  جهـت 
قمـری هجـری  هنـد1232 

2.  سراج االخبارافغانیه،  سال چهارم،  شماره دوم،  ستون دوم،ص 7
3.  افغانستان درعصر محمد زائی ها، تالیف پروفیسورمحمدعلی بزبان انگلیسی،  کابل1959، ص 150
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نبرد سوم و حصول آزادی کامل
 هنگامیکــه اعلیحضــرت امــان اهلل خــان غــازی اســتقالل خارجی افغانســتان را 
در ســال 1919 اعــالن  و حکومــت برتانیــه بــه قبــول آن حاضــر نشــد، جنــگ ســوم 
افغــان و انگلیــس آغــاز گردیــد.   بازهــم مــردم افغانســتان  بــه مجــرد اعــالن جنــگ 
فقــط بــا نیــروی ملیــت افغــان و وحــدت ملــی نعــرۀ آزادی خواهــی را بلنــد نمــوده 
کــه بــا  کــه بــا یــک اردوی )340( هــزار نفــری  و در برابــر دولــت بــزرگ وفاتــح برتانیــه 
تمــام تجهیــزات عصــری بشــمول قــوای جنگــی هوائــی مجهــز بــود،  درحالیکــه 
خــود هیچگونــه وســیلۀ قابــل مقایســه بــرای مقابلــه را نداشــتند،  قیــام ورزیدنــد. 

آواز آزادیخواهـی درسرتاسـر افغانسـتان وحتـی هندوسـتان طنیـن انداخـت 
کنـار مملکـت هـزاران نفـر مبـارز ملـی و داوطلـب بـا پـای پیـاده و  کنـج و  وازهـر 
یـا بسـواری حیوانـات خـود را بـه محـاذات جنـگ وغـزا رسـانیدند.  تمـام قبایـل 
آنطـرف خـط تعمیلـی دیورند به طرفداری افغانسـتان برخاسـتند و مراکز نظامی 
کر منظم وغیر  و خطوط مواصالت برتانیه را مورد حملۀ شـدید قرار دادند.  عسـا
کـز و خطـوط نظامـی از طـرف انگلیـس هـا  کـه جهـت حفـظ مرا منظـم پشـتون 
گردیـده و  بوظیفـه گماشـته شـده بودنـد بـا اسـلحه خـود بـا قـوای افغـان یـک جـا 
خدمـت انگلیـس را تـرک گفتنـد. قـوای ملـی پشتونسـتان درمحاذ مرکـزی دوش 
گرفتند.   بدوش برادران افغان خود جنگیدند و در فتح تل و وانه سـهم مسـاوی 
در محـاذ شـمالی خطـوط مواصـالت انگلیـس هـا را در خیبـر قطـع نمودنـد و بـا 
کمـک و همـکاری قـوای افغـان جنـگ را تـا نزدیـک پشـاور رسـانیدند. حتـی در 
داخـل پشـاور و دیگـر سـرحدات محکـوم  بطرفـداری افغانسـتان قیـام نمـوده و 

ک قـرار دادنـد. انگلیـس هـا را در یـک موقعیـت خطرنـا
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باین ترتیب گفته می توانیم که مردم پشتونستان یعنی آنطرف خط تعمیلی 
گرفتـن آزادی رول بزرگـی را بـازی  دیورنـد درمؤفقیـت نهائـی مـردم افغانسـتان و 
نمودند و ملت افغانستان هرگز نمیتواند این همه جانبازی و قربانی  را فراموش 
نماید.  از مبارزات عظیم پشـتون های سـرحدی بطرفداری برادران افغان شـان 
میتـوان بـه آسـانی اسـتنباط کـرد کـه انگلیـس ها بعـد ازامضـای معاهـدۀ دیورند 
نیزنتوانسـته بودند وشـاید درآینده هم هیچ قدرتی نتواند ملیت افغان مردم این 
نواحـی را درملیـت هنـدی حـل نماینـد ؛ چـه آنهـا افغـان بودنـد، افغـان هسـتند 
و افغـان خواهنـد مانـد.  اعلیحضـرت امـان اهلل خـان غـازی نیـز بـه سرنوشـت و 
مقـدرات پشـتون هـای سـرحد همـدردی و عالقـۀ شـدید ملی داشـت، چنانچه 
سـر فریزرتیتلـر سیاسـت مدار انگلیس در صفحـه 262- کتاب افغانسـتان خود 
چنیـن مـی نویسـد : "از آغـاز اسـتقرار روابـط عـادی  دپلوماسـی در بیـن  دو دولت  
کـه تکلیـف متقاعـد سـاختن  افغانسـتان و برتانیـه  در سـال 1922 واضـح بـود 
کـه خـط دیورنـد را بحیـث یـک سـرحد بیـن المللـی بشناسـد  حکومـت افغـان 

خیلـی مشـکل و بعیـد بنظـر می خـورد..."  
افغـان هـا بـرای یکبـار دیگـر بـرای دفـاع از نوامیـس ملـی و تأمیـن اسـتقالل و 
کشـور شـان دسـت بدسـت هـم داده بـا اتفـاق و بـرادری در یـک صـف  آزادی 
مشترک در مقابل دشمن واحد قرار گرفتند و طوریکه یک مؤرخ افغان مینویسد: 
"بنابـر جرئـت و شـجاعتیکه داشـتند بـا یـک دشـمن قـوی دارای دسـپلین کافی 
گرفتند.  جنگ های گذشتۀ انگلیس  جنگیدند و مورد تحسین جهانیان قرار 
هـا بـا افغانهـا قصدًا تهاجمی بود که به اسـاس پالنهای مرتسـمۀ قبلـی در اوقات 
انتخاب شـده صورت گرفت.  اما اینبار ابتکار بدسـت افغانها بود که جسـورانه 
داخـل قلمـرو برتانیـه گردیدنـد و در مقابـل یـک مقاومـت سـنگین و بمبـارد مـان 
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هـای شـدید،  پیـروزی هـای آشـکار و قابـل مالحظـه را نصیـب شـدند."1 بـرای 
انگلیـس هـا یکبـار دیگـر ثابـت گردیـد و فهمیدند که از حسـادت هـای قبیلوی 
کـه  ایـن سـر زمیـن نمـی تواننـد بـه نفـع اسـتعمار اسـتفاده نمـوده  و در مـرام شـان 
تخـم نفـاق و اختـالف را دربیـن قبایـل افغـان بکارنـد و یکـی را در مقابـل دیگر به 

کام گردیـده اند. زور آزمائـی  وادارنـد بکلـی نـا
کشـور فاتـح  کـه نماینـدگان برتانیـه،  بزرگتریـن عامـل مؤفقیـت افغانسـتان 
جنـگ جهانـی را فقـط یکمـاه بعـد از آغـاز جنـگ بـرای عقـد معاهـده صلـح در 
راولپنـدی کشـانید،  ارادۀ مشـترک و مبـارزه دسـته جمعـی عمـوم طبقـات مـردم 
افغانسـتان  جهـت تأمیـن آزادی و حیثیـت بیـن المللـی  کشـور واحـد شـان بـود 
چه در غیرآن حکومت افغانستان نه اردوی عصری و کافی داشت و نه وسایل 
و اسـلحۀ جدیـد عصـری از قبیـل زره پـوش،  طیـاره و غیـره را در اختیـار داشـت.    
در حالیکـه شـهر هـای بـی دفـاع شـان هـدف بمب هـای فضائی قـرار میگرفت،  
خـود تـا قلـب پشتونسـتان پیـش رفتنـد و اسـتحکامات نظامـی دولـت برتانیـه 
را شکسـتند و بـا ایـن شکسـت طلسـم اسـتعمار را بـرای نخسـتین بـار در شـرق 
شکستانیده و در سرتاسر قاره های عظیم آسیا و افریقا نعره های آزادی خواهی 
و مبـارزه بـا اسـتعمار غـرب را بلنـد نمودنـد و راه را برای دیگر کشـور های آسـیائی 

و افریقائـی بـاز نمودند.

پا یان

1.  افغا نستان، جنگ آزادی  1919، تالیف پروفیسور محمد علی بزبان انگلیسی ،کابل 1960، ص 59
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3-تاریــخ افغانســتان درعصرگورگانــی هنــد، تألیــف پوهانــد عبدالحــی حبیبــی، طبــع 

کابــل، 1341هجــری شمســی.

4-پشــتو ولویــکان غزنــه )یــک تحقیــق جدیــد در تاریــخ ادبیــات پشــتو وتاریــخ غزنــه ( 

کابــل 1341هجــری شمســی. نویســنده پوهانــد عبدالحــی حبیبــی، طبــع 

کوتــل  کتیبــۀ ســرخ  5-زبــان دو هــزار ســال قبــل افغانســتان یــا مــادر زبــان دری )تحلیــل 
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شمسی. 

کابــل،  7-پټــه خزانــه، محمــد هوتــک، تعلیفــات بــه قلــم پوهانــد حبیبــی، طبــع 

شمســی. 1323هجــری 

1.  ازهرکتابیکـه درتحـت عنـوان ماخذومـدارک نـام بـرده میشودمسـتقیمًا ازآن درتحریرایـن کتـاب دربیـن ناخنـک 
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8-کلیــات خوشــحال خــان، طبــع وتصحیــح پوهاند حبیبی، قنــد هــار، 1317هجری 
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کابــل، 1326هجــری  17-افغانســتان بیــک نظــر، تالیــف میــر غــالم محمــد غبــار، طبــع 

شمسی.
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شمســی. ،1335هجــری 
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34-د پښتنوتاریخ، تألیف قاضی عطااهلل خان، طبع پشاور 1947میالدی.

35-خوشحال څه وائی، تألیف عبدالروف بینوا، طبع کابل 1329هجری شمسی. 

کامــل  36-کلیــات خوشــحال ختــک، بــا مقدمــه وحاشــیۀ دوســت محمــد خــان 

پشــاور1952میالدی. طبــع  مهمنــد، 

37-پښتونستان، تأ لیف عبدالروف بینوا، طبع کابل 1330هجری شمسی. 

38-تاریخ افغانستان، منشی احمد جان طبع پشاور 1893هجری شمسی.

39-عــروج بارکزائــی هــا، تــأ لیــف ادوارد االیســس پیــرس،  ترجمــه عبدالرحمــن پــژواک 

ومحمــد عثمــان صدقــی طبــع کابــل، 1333هجــری شمســی. 

40- یفتالیان، تألیف محمد عثمان صد قی، طبع کابل، 1329هجری شمسی. 

41-غوری ها، تألیف عتیق اهلل پژواک، طبع کابل. 

42-سامانیان، تألیف احمد علی محبی، طبع کابل 1334هجری شمسی. 

کابــل 1331  کاتــب، طبــع  43-ســراج التواریــخ، تألیــف مــال فیــض محمــد خــان 

قمــری. هجــری 

44-افغانســتان ) یــک نــگاه اجمالــی بــه اوضــاع وشــئون مختلفــه وحــاالت عمومیــت 

کابــل 1326هجــری شمســی.  مملکــت مذکــور( مــدون عبدالباقــی لطیفــی، چــاپ 

45-آریانــا، خراســان، افغانســتان، مقالــۀ شــاغلی محمــد انــور بشــیر،مجلۀ آریانــا، دلــوو 

حــوت 1343هجــری شمســی. 
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46-سراج االخبار افغانیه، سال چهارم، شمارۀ دوم. 
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49-شــبخون افغــان، نویســنده لیــدی ســیل، ترجمۀ میر عبدالرشــید بیغــم، طبع کابل 

1329هجری شمسی.

50-زبــان هــای افغانســتان، نوشــتۀ جــارج مورکنســترن زبــان شــناس نارویــژی، مجلــۀ 

آریانــا، حمــل وثــور 1347هجــری شمســی. 

کابــل 1345هجــری  کــی تــړون، نویســنده عبدالمنــان درد منــد، طبــع  51- د خپلوا

شمســی.

52- تاریخ هرات، تألیف استاد خلیل اهلل خلیلی. 

53- تاریخ ادبیات افغانستان طبع کابل. 

54- تاریــخ ادبیــات ایــران، تألیــف داکتــر رضــا زاده شــفق، طبــع تهــران، 1338هجــری 

شمسی.

55- تاریــخ بیهقــی، بــا مقابلــه وتصحیــح ســعید نفیســی، جلــد اول، طبــع تهــران 

شمســی. 1319هجــری 

تالیــف  : اوضــاع سیاســی ،اقتصــادی واجتماعــی (  از  کلیاتــی  افغانســتان )   -56

تهــران 1340هجــری شمســی. ولیــان، طبــع  ونــگارش عبدالعظیــم 

57- افغانســتان ) روابــط سیاســی ایــران وافغانســتان ( تالیــف احمــد توکلــی، طبــع 

ایــران 1327هجــری شمســی.

58- تاریــخ روابــط سیاســی ایــران وانگلیــس در قــرن نزدهــم میــالدی، تالیــف محمــود 

محمــود طبــع تهــران 1329هجــری شمســی.
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59- حیات افغان، طبع الهور، 1867 میالدی. 

60- دبستان مذاهب، فانی کشمیری، طبع بمبی 1292 قمری. 

61- مخزن االسالم، اخوند درویزه. 
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کولتــه حقــوق وعلــوم سیاســی کابــل، از نوشــته هــای پوهانــد حبیبــی.  فا
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Sketch, Lahore, 1926
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پوهاند پژواک حین افتتاح تاالر جدید کتابخانۀ  پوهنتون کابل- 1349هـ.ش

پوهاند پژواک با عدۀ از استادان پوهنتون کابل، سال 1349هجری شمسی





پوهاند پژواک با عدۀ از استادان و محصالن پوهنتون کابل، 1348 هجری شمسی

پوهاند پژواک حین ایراد خطابه، مجلس اتحادیۀ استادان پوهنتون کابل ، کتابخانۀ 
پوهنتون ، سال 1350 هجری شمسی



کهتر شان پوهاند فضل ربی  مرثیٔه استاد عبدالرحمان پژواک در فوت برادر 
پژواک 

ک بــرادر ارجمنــد و بــدل پیونــد مــن مبارز ملی  ”هدیــه بــروح گوشــٔه جگــر و روان پــا
فضل ربــی پــژواک“

عبدالرحمان پژواک

"او"
که من بنده و وی خدایی من استرضــای الهــی رضــای مــن اســت
روزگار از  دارم  هــا  شــکوه  کــردگارولــی  بجــز  ندانــد  آنــرا  کــه 
گوییــم وایچنان آفریده اســت مــا را خدای نالیــم و  از درد  کــه 
کــه وای گفتــن  !خموشــانه نالــم :خدایــا خــداینــدارم چــو آرای 

***
ز بخــت ســیه انتقــام آرزوســتمــرا نیرویــی یــک پیــام آرزوســت
مغتنــم داور  تویــی  بــه داد و درســتی جهــان منتظــمخدایــا 
مــن آوای  آنکــه  نیــروی  به گیتی کند پخش غوغای منبــده 
گلــو: فشــرده  از  ای  نالــه  "تفــو بــر تــو ای چرخ گــردون تفو"*کشــم 

***
کنــمز کیــن فلــک شــکوه هــا ســر کنــم نکــردم چــو هرگــز مــن ایــدر 
ســیاه گلیــم  ایــن  بافنــده  بــرم بــا تضــرح بــه شــکؤی پنــاهبــه 
چه کردم که آنرا نه بخشیده ایکه ای کردگاری که بخشنده ای
بجز داد قاضی ی حاجات نیستمرادم بجز این مناجات نیست

***
چه سود ار کند کس سر شکوه بازچــو بیچــاره ســازد ور  ا چــاره ســاز
کــه هرگــز ننالــم دگــر کــه در نالــه نبــود اثــرهمــان بــه  چــو دانــم 



کنــم کنــمهمــان بــه خــدا را نمــازی  بــه صبــر و تســلی نیــازی 
کند حادثه چون بر انسان نهیبنــدارد دگــر چــاره جــز از شــکیب
کجــا  ز میهــن  کجــا صبــر ودرد دل مــن کجــا؟!ولــی درد دوری 
کــرد از وطــن دور  مــرا  ــردحــوادث  ک ــگاه بیمــار و رنجــور  ــس آن پ
گــر خــود قضــا بــود یــا بخــت بــود غــم هجرانــم از وطن ســخت بودا
گشــتم بــه ملــک دگــر مگــرپناهنــده  پناهــی  بیابــم  شــاید  کــه 
ک اغیــار بــود بــودکــه بــا آنکــه آن خــا انصــار  روح  تعبیــه  آن  در 
گر نه، آنجا وطندار هستکه هرچند اگر ملک اغیار هست وطن 
ــود پنــدار مــن ک انصــار مــنولــی خــود غلــط ب مــرا رانــد زان خــا
کســی ــار دیگــر مســافر کســی؟!تــو دیــدی ز نــزد مهاجــر  شــود ب
کننــد ار غریبــی فزونتــر غریــبازینگونــه انصــار نبــود عجیــب
کنونــم پناهنــده در دارحرب***پناهی گزیدم ز کشتار حرب**
! الهــی  الهــی  الهــی  تــو مــا را یگانــه پشــتی وپناهــیالهــی 
فریــادرسچــو بــر ما کند ظلــم و بیداد کس تــو  از  غیــر  یــم  ندار

***
مــرا  ســر  بــر  بیــاورد  مــراحــوادث  بــرادر  هــزاران  صــد  غــم 
خواهــر هــزاران  بــرادر  تنهــا  مــادرنــه  دلبنــد   فرزنــد  هــزاران 
ــهید ــاز و ش ــازی و جانب ــه غ همــه ســر فــرازان ســرمد ســعیدهم
که بگرفت " فضل ربی" را ز من؟!مگــر بــس نبــود اینهمــه درد مــن

***
بــه صــد جــان شــرین برابــر مــراتــو ای " فضــل ربــی" بــرادر مــرا
چو مردی ســر انجام شــد امر ربچــو زادی تــرا نــام شــد فضــل رب
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نیســتیبــرادر چــو نامــت نیکــو زیســتی دلــم  انــدر  مپنــدار 
ای بــرده  نیکــو  نــام  چــو  کــه تــو مــرده ایبــرادر  نــه پنــدارم هرگــز 
روزگار دل  انــدر  زنــده  پــروردگارتویــی  ومــدد  رب  فضــل  ز 
راز دانایــی  ز  شــنیدم  کــه جــز از حقیقــت بچیــزی مناز    حدیثــی 
نه بر هستیئ خویشتن مالک استبجز از خدا کل شی هالک است

که بنده نه شایان هر قدرت استدرین حکم ایزد یکی حکمت است
خهــی آنکــه ُمــرد و نکونــام ُمــردچــو هرکــس ببایــد ســرانجام ُمــرد
جهــان ماتمســرای  ز  رفتــی  ــاودانتــو  ــان ج ــرای جن ــه عشرتس ب
در ان زندگی خندٔه پیهم اســتبــه جایکــه فــارغ ز هــر ماتم اســت
حکیمی سخنور از آن گفت باز:نــه چــون این جهان که دانای راز
بهــار ابــر  نالیــد  زار  گریۀ پیهم اســت"شــبی  که این زندگی 
"خطا کرده ای خندٔه یکدم استدرخشید برق سبکسیر و گفت

کــدانتو رفتی و من مانده در این جهان خا وغــم  رنــج  گرفتــار 
نبایــد ز حــال تــو باشــم حزیــننشــاید کــه مــن بــر تو گریــم چنین
کنــم زار زار گریــه بــر خــود  بهــارســزد  ابــر  و  نیســان  بــاران    چــو 
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