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  نقد وتحليل چند نکته ازتاريخ فرھنگ 

  )افغانستان در پنج قرن اخير(

  
  )بخش دوم(

 

          

  !يک نام قديمی تر از ادعای فرھنگ استافغانستان، 
  

 ھوايـت خـوش ومنظرت دلستان    افغانـستان   وطن ای نکونامـت 

 خـــاک درت ســرالـفـــت مــا و      روان بخش دلھاست بوم وبرت 

  )قاری عبدهللا(                                                                 

 در حلقات جنجال برسر تغيير نام افغانستان وتغيير ھويت ملیکی از نتايج کتاب فرھنگ ي
 در رسانه ھای جمعی افغانھا درخارج  وداخل سه دھه بدينسوازاست که پشتون غيرروشنفکری 

   .انعکاس وسيع داشته است

افغانستان در پنج قرن اخير،  يک باب مستقل را فرھنگ درجلداول 
برای نام خراسان تخصيص داده است، درحالی که اگر منظور ديگری 

 را بنام افغانستان ميگذاشت وسپس در باره نام نميداشت، می بايد اين باب
ھای ديگر وسابقه تاريخی نامھای کشور بحث ميراند، ولی او اين کار را 
نکرده چون ھدفش برجسته ساختن نام خراسان، وکم اھميت شمردن نام 

مورد    به ھمين خاطراودر يک پراگراف کوتاه در.افغانستان بوده است 
 بنام ھای ديگری ١٩که افغانستان قبل ازقرن  يدافغانستان به تکرار ميگو

  :ياد ميشد

در دوره ھای جداگانه تاريخ ،کشوری که از سده نوزدھم به بعد بنام افغانستان شناخته شد«
بنابرين اگرپژوھندگان در ضمن تفحص در آثار . دراز مدت خويش به نام ھای مختلف ياد شده است

تی قرون جديد باين کلمه به عنوان نام دولت برنميخورند ومدارک مربوط به قرون اولی و وسطی وح
نبايد چنين نتيجه گيرند که سرزمين افغانستان سابقۀ تاريخی ندارد يا اينکه در آن ازمنه از تمدن 

 وکار برد نو بودن اصطLح افغانستان بعنوان نام کشوروفرھنگ بی بھره بوده است بلکه علت ھمان 
در دوره اسLمی تا اواسط قرن نزدھم افغانستان بيشتر بنام ... می باشدکلمات ديگر در ازمنه قبلی 

  ]١[».خراسان ياد ميشد

، از ١٩٨٦پس ازچاپ کتاب افغانستان در پنج قرن اخير،در امريکا درسالبه نظرميرسد که 
 سر و ی قومی وسمتی وستمی وابسته اند، سوی تحصيل يافته گان غير پشتون که در سازمانھای سياس

تا تاسيس دولت مستقل ) م١٢١٧(از زمان ھجوم مغول درحالی که .  اوج گرفتی خراسان طلبی ھاصدا
 درمدت شش قرن، ھيچ وkيتی از وkيات افغانستان جزو ) ميiدی١٧٤٧در(افغانستان در قندھار

ش  قرن قبل   ش"خراسان" آقای فرھنگ فصلی را بنام نداشت تالزومی وھيچ ، ه استخراسان نبود
قبل بدست يکی از فرزندان دلير اين سه قرن   افغانستان کشوری که  بدھد، ولی برایتخصيص

 چنين اقدامی  .کندن ھمان فصل را عنوان گذاری ان ابدالی  بنيان گذاشته شد،سرزمين، بنام احمدخ



از اين  بنابرين آقای فرھنگ از اين عنوان گذاری و.  خاص مولف صورت گيردنميتواند بدون منظور
  .ات مکرر ، منظورخاصی داشته استتذکر

توجه ياد ميکند، نخستين معاھده انگليس وايران عليه افغانستان که ازآنجافرھنگ افزون براين، 
برای باراول کلمه « در معاھدۀ مذکور :جلب ميکندتازه بودن نام افغانستان چنين خواننده را به 

    ]٢[ ».ای ديگرياد ميشد بکار رفته استافغانستان به عنوان نام رسمی کشورکه در گذشته بنام ھ

جمiت فرھنگ، که من زير آنھا خط کشيده ام، پيامی مخابره ميکند که به مخالفان نام ونشان 
افغانستان انگيزه داده است تا تعويض نام افغانستان را درسه دھه اخير مطرح کنند و مايۀ درد سر برای 

در غير اين صورت واين ھدف، فرھنگ می . ردندفضای مطبوعات ومحيط ھای تحصيلی درجامعه گ
 تحليل وتجزيه  کند و نشان  را به حال کشور ما و ايرانتوانست ھدف وپيامدھای اين قرارداد ونتايج آن

   بدھد که منظور انگليس از عقد اين قرارداد با ايران عليه افغانستان چی بود؟ 

ستان امضاء نمود؟ آيا افغانستان در صدد چرا ايران چنين قراردادی را با انگليس عليه افغان
  .لشکرکشی برايران بود؟ خير به ھيچوجه نبود

  

  :ھدف  انگليس از معاھده عليه فرانسه وافغانستان         

 بر ١٩ در سراسر قرن  و روس گفت که علت العلل تمام تھاجمات و تمام تجاوزات انگليسبايد 
يت ھندوستان ثروتمند در مجاورت اين کشورھا بود که دول ايران ، افغانستان و آسياى ميانه، موجود

بدنبال جنگ ھاى چندين ساله ميان . استعمارى اروپا را چون گرگان ھارشده بسوى آن ثروتھا کشانيد
 ناپلئون ، پس از آنکه با عمليات جنگى خود ١٩فرانسه و انگليس در نيم قاره ھند، از آغاز قرن 

 را درھم کوبيد و مردم آنرا مطيع خود ساخت ، ھمه جا بريتانياى ساختارھاى سياسى اروپاى غربى
کبير را به مصاف فراخواند و اما چون متوجه برترى نيروھاى دريائى بريتانيا براى کنترول راه ھاى 

اين امر . دريايى شد، در صدد برآمد تا راه ھاى نفوذ زمينى را بسوى ھندوستان مورد توجه قرار بدھد
اى اسکندر کبير و سپس اعراب را بسوى ھندوستان بطور جدى وارد محاسبات نظامى و مطالعه نقشه ھ

  . سياسى و سرنجام اقتصادى قدرت ھاى بين المللى ساخت

در نتيجه اين اوضاع ، بريتانيا اھميت خطرات زمينى را در ماوراء مرزھاى ھندوستان از 
براى   انگليس ھا سعى کردند تا در اروپابا وجود آنکه. طريق ايران و افغانستان ، جدى تلقى نمود

ناپلئون امتيازاتى بدھند تا دست از رقابت در قلمرو مستعمرات انگليس بردارد، ولى اين سياست مؤثر 
اما اقدامات متقابل حربى انگليس . انگليس اعiن جنگ داد واقع نشد و ناپليون مصر را متصرف و با
گرديد و ناپليون مجبور شد به فرانسه بازگردد، ولى از فکر سبب شکست نيروھاى فرانسه در مديترانه 

  .حمله بر ھند وستان منصرف نگرديد

  باشتراک   ناپليون بعد از صلح با روسيه نقشه جديدى براى حمله به ھندوستان١٧٩٩ در سال 

ند بر طبق اين نقشه نيروھاى ھردو کشور بايستى از طريق ايران و افغانستان بر ھ. روسيه طرح کرد
  ]٣[. حمله ميکردند

در ھمين فرصت زمانشاه زمامدار افغانستان براى فتح دھلی دست به لشکرکشى زد وتا پنجاب 
انگليس ھا از خبر لشکرکشى زمانشاه بر ھند و جوش و خروش مسلمانان آن ديار براى . پيش تاخت

 فتح ھند دست يکى کرده بخوف پذيرائى از او ھمراه با اين افواه که زمانشاه با ناپلئون بناپارت بمنظور
kرد ويسلى حاکم اعلى کمپنى در کلکته به نماينده . افتادند و بi فاصله دست به ديپلوماسى شديد زدند 

ايرانى اkصل خود مھدى خان ملقب به بھادر جنگ نماينده کمپنى در بوشھر ھدايت داد تا با دربار 
مھديخان . تان تحريک و به کمک انگليس اميدوار کندايران تماس گرفته، ايران را بر ضد دولت افغانس

زمانشاه که در « : بار يافت و در ضمن مطالب ديگر اظھار داشت ) فتح عليشاه قاجار(بحضور شاه



kھور است بر شيعان آنجا ظلم ميکند، ھزاران نفر شيعى از ظلم او بممالک کمپنى ھندشرقى پناھنده 
براى اينکار بھتر . ن ھا حمله نمايد، ثواب جميل حاصل خواھد کردشده اند، اگر پادشاه ايران بر افغا

راکه در ايران پناھنده است با نيروى کمکى به افغانستان بفرستد تا بر ) برادر زمانشاه(است محمودشاه 
  ]٤[» .برادرش غلبه نمايد و ستمگرى زمانشاه بر شيعان خاتمه يابد

بين زمانشاه و فتح على شاه قاجار وحدود آن مت خراسان کور سر حبّاتفاقا در اين ھنگام 
و اين پيش آمدھا کار تفتين انگليس را موثر تر ساخت و دولت ايران را برآن مشکiتی بودجود آمده 

داشت تا براى زمانشاه که به kھور رسيده بود، درخراسان مزاحمت خلق کند و سفير فوق العاده 
 . با انگليس بپذيردعقد قراردادى برای انگليس سرجان ملکم را 

که   يک قرارداد با دولت ايران عليه افغانستان امضاء کرد١٨٠١سرجان ملکم در جنورى 
اين ماده دوم . ّبرطبق آن از ھرگونه دخالت افغانھا وفرانسويان درھند و در ايران جدا جلو گيرى ميکرد

که به ھندوستان  تان تصميم بگيردھرگاه پادشاه افغانس«:  ميگفت قرار دادچنانکه قبi نيز بيان گرديد،
حمله نمايد، چونکه سکنه ھندوستان رعاياى اعليحضرت پادشاه انگلستان مى باشند، يک قشون کوه 
پيکر باتمام لوازم و مھمات آن از طرف کار گزاران اعليحضرت قدر قدرت شاھنشاھى ايران به 

د و تمام جديت و کوشش را بکار افغانستان مامور خواھد شدکه آن مملکت را خراب و ويران نماي
ھرگاه اتفاق «: و ماده چھارم بيان ميکرد» .خواھند بردکه آن ملت بکلى مضمحل شده و پريشان گردد

انگليس ....افتد که پادشاه افغانستان يا کسى از ملت فرانسه بخواھد با دولت شاھنشاھى داخل جنگ گردد
   ]٥ [».به ايران کمک نظامى ميکند

سردار «  سرجان ملکم ، اشاره به نامه ھاى ميکند که بين صدراعظم زمانشاه فرھنگ از قول
وقتى شاه قاجار « : و مينويسد که . و حاجى ابراھيم صدراعظم ايران رد وبدل شده بود» رحمت ال خان

قريه مزينان سبزوار را محاصره کرد يک نفر افغان از طرف وفادارخان وزير اعظم زمانشاه نامه اى 
در اين نامه وزير . شال ظريف به عنوان خلعت براى حاجى ابراھيم وزير اعظم قاجار آوردبا چند 

اگر حکمران ايران از حمايت شھزاده محمود دست بکشد و اطمينان « : اعظم زمانشاه نوشته بود
بدھدکه به متصرفات افغانستان حمله نخواھد کرد تا زمانشاه بتواند بدرستى نقشه اش را در کشور 

يار هللا جعفر خان بيات والى خراسان و ا(ستان تعقيب کند، زمانشاه از حمايت رؤساى خراسان ھندو
خود دارى خواھد کرد و ) خان از امراى طرفدار دولت درانى که بدست دولت ايران اسير شده بودند
   ]٦[ ».تمام ايالت را تا چند ميلى ھرات رھا خواھد کرد تابه تصرف شاه ايران درآيد

ست زمانشاه چگونه بدون دفاع از متصرفات خود درغرب کشور، از ھرات به قصد  معلوم ني
فتح ھند بسوى پيشاور حرکت کرد؟ آيا او ھند را برخراسان ترجيح ميداد ؟ در ھرحال شايد در پايان 
کشيدگى ھا با ايران به اين فيصله رسيده باشد که او از مشھد و نيشاپور در ميگذرد بشرطى که ايران از 

 تفتين انگليس بر ضد منافع  تيربدينسان اولين. ک به شاه محمود برادر بزرگ او صرف نظر نمايدکم
و براثر مشوره ھاى غلط وفادارخان صدراعظم کم درايت زمانشاه، خراسان . افغانستان به ثمر نشست

خود دستگير صرف ايران در آمد، درحالى که زمانشاه به فتح ھند نايل نشد و بزودى توسط مخالفان تبه 
   ]٧[).١٨٠١(و به دستور برادر خود شاه محمود از نعمت بينائى محروم گرديد 

بدين ترتيب انگليس ھا بخاطر حفظ  ھندوستان ،با عقد قرارداد با ايران برضد افغانستان  
 وفرانسه،ھم خراسان را از زير قلمرو افغانستان جدا کرد وبه ايران داد، وھم زمانشان را که خواب فتح
ھندوستان را می ديد توسط برادرش محمود ازميان برداشت وھم فرانسه را در تمام تiشھايش برای 

  . فتح ھند ناکام ونا اميد ساخت

نيز بجای افشای ھدف غايی انگليس دکترجاويد با دريغ که يک دانشمند وصاحب نظر ديگر، 
انستان در نخستين قرارداد ميان انگليس موضوع عiقه گرفته تا بگويد که نام افغاين ه بازاين قرارداد ،



سرزمين " يا" خاک افغان"افغانستان بکار نرفته، بلکه بشکل وايران برضد افغانستان وفرانسه، 
که نام افغانستان بطور رسمی بعد از تجاوز نخستين وسپس عiوه ميکند  .]٨[گفته شده است" افغان

ين شاه شجاع ومکناتن نماينده گورجنرال ھند  ب١٨٣٩می ٧انگليس بر افغانستان ودرمعاھدۀ مورخ 
شده و قبل ازآن اين نام رسميت نداشته  درقندھار ذکرشده و گويا ازآن ببعد افغانستان نام رسمی کشورما

  ]٩ [.است

 که نمايندگان ايران وانگليس ، دراين معاھده مھم سياسی، چرا بجای پادشاه  پيدا ميشودسوال 
اين . ھنوز ايالت خراسان جزء افغانستان بود ننوشتند، زيرا  نگفتند و"خراسان"افغانستان، پادشاه 

در ميان دول از عقد اين قرارداد تذکرنشان ميدھد که نام افغانستان به عنوان يک کشور مدتھا قبل 
  .مشھور شناخته شده بوده است ھمسايه يک نام قبول شده و

 نام ١٨٣٨ جون ٢٦ه شجاع مورخه که در معاھدۀ سه جانبۀ انگليس، رنجيت سنگ و شاچنان
 ھمچنان در التوماتومی که کرنيل .]١٠[. آن معاھده ذکرشده، نه نام خراسان٧ در ماده افغانستان

 ميiدی به پادشاه فارس تسليم کرده ، آمده است ١٨٣٨ستوددارت نماينده دولت انگليس در سپتامبر
مت ديگر افغانستان را توسط اعليحضرت دولت بريتانيای عظمی دوام تسخير ھرات يا ھرقس.. .«:که

  ]١١[» ....شما يک عمل خصومت آميز به مقابل انگلستان ميشمارد

ميخواھند دو  دقت شود، ھر  الذکر فرھنگ وداکتر جاويدبلق به ديدگاه ھا و موضع گيريھای اگر
ان و يا با شاھان است که فقط بعد از معاھدات انگليسھا با ايرجديد بگويند که نام افغانستان، يک نام 

  .افغانستان مسجل شده است

پيش  نام افغانستان  است که گفته شودغيرقابل قبول  ضعيف وبه نظر من اين يک استدkل
رسميت شاه شجاع با انگليس  ١٨٣٩قرارداد قبل ازيا   و١٨٠١انگليس با ايران در  ازامضای قرارداد

 امضای قرارداد ھای فوق الذکر معروف بوده و بايد پذيرفت که نام افغانستان قبل از. نداشته است
 افغانستان نام ديگری را بر اين خطه بکار ببرند و نامتوانستند غير از ھا نمیفارسانگليس ھا و يا 

ًاصوk ھيچ نام ديگری نميتوانست معرف سرزمينی باشد که پادشاھان افغانستان برآن حکمروائی 

  . داشتند

يکی از ماموران  جان فوستر:  که  ميگويدافغانستانی زيرنام ،در بحثداکتر جاويدخود مرحوم 
 درعھد سلطنت تيمورشاه درانی ازبنگال حرکت کرد وازراه کابل به ١٧٨٣ درھند شرقی انگليس

  : ی نوشت زيرعنوانوبعد کتاب. . گلستان رفتقندھار وھرات و ايران واز آنجا به ان

» Travels over land from Bangal to England.via Afghanistan.١٢[»١٧٨٣[.  

  .)سفراز بنگال تا انگلستان از راه افغانستان(
  

چنانکه ديده ميشود جان فوستر درعنوان  سفرنامه خود ازکشور ما بنام افغانستان،اسم می  
بنابرين اين نکته نشان ميدھد که در دوران سلطنت تيمورشاه درانی کشورما به اسم  . برد، نه خراسان

ه وشناخته ميشد، ووقتی در دوران تيمورشاه افغانستان يک نام معروف ورسمی  ناميدافغانستان
کشور بود، کدام عقل سالم باور نخواھد کرد که در زمان احمدشاه نام افغانستان براين خطه وقلمرو 

پرواضح است که اين نام در زمان احمدشاه بابا نام کشورما بوده است .وسيع او استعمال نميشده است
در روزھای جمعه خطبۀ نماز جمعه بنام احمدشاه پآدشاه افغانستان گفته ميشده نه بنام خرسان يا و

  !ديگرنامی

اين باشد که نام افغانستان در خارج معاھدات بين المللی معتبر " افغانستان ستيزان"اگر مقصود 
 ١٨٠١تا  ١٧٤٧دراز زمان تاسيس کشور ايشان لطف کنند و نشان بدھند که :نيست، پس بايد گفت



 غانستان به کار رفته است؟اف کشوربه عنوان نام رسمی » خراسان«نام  کدام معاھدۀ بين المللیدر
  . معلومدار که چنين سندی در ميان نيست

 که انگليس ھا برای حفظ سرحدات ھندوستان از ترس روسھا، به امضای ١٩تا آغاز قرن 
و ) ١٨٠٩در( وسپس با رنجيت سنگ زعيم پنجاب) ١٨٠١در(معاھدات دو جانبه سياسی ابتدا با ايران 

مبادرت ورزيدند، در تمام اين معاھدات از زمامداران سرزمين ) ١٨٠٩در( بعد با شاه شجاع سدوزائی
 نيز در ھيچ زمانی ١٩ما به عنوان پادشاه افغانستان نام برده شده، نه پادشاه خراسان و پيش از قرن 

که زمامداران کشورما با کشورھای ھمسايه به امضا رسانده   نداردپيمانی وجودھيچ وھيچ رويدادی، 
  .ذکر شده باشد" خراسان" باشند و درآن نام رسمی  کشورما 

  

تا حملۀ  واقعيت تاريخی است که  يک خراسان تاريخ، اندازاز چشمواما 
  . شمال ھندوکش بشمول ھرات، جزو خراسان شمرده ميشدندشھرھای چنگيز

 مطالعه ای درتاريخ افغانستان، ايران وآسيای ميانه در دوره اسiمی داشته ھرکسی که کمترين
باشد، نميتواند ازنام وموجوديت خراسان درتاريخ وجغرافيای منطقه انکار کند، زيرا  اکثريت قيامھا 
وشورش ھای ضد استبدادی در دورۀ امويان وعباسيان از خراسان وسيستان ظھور کرده اند ومورخان 

خردادبه ومسعودی و اصطخری و ابن حوقل ومقدسی و  ابن نگاران عھد عباسی،از قبيل وجغرافيه
 احمد ابن واضح از آن ميان. اوضاع سياسی وجغرافيايی خراسان را مشخص کرده انديعقوبی وغيره ،

وkيت خراسان را ازگرگان تا نيشاپور و بلخ و بخارا )  ھجری٢٩٢فوت (يعقوبی مؤرخ عھد طاھريان 
   ]١٣[. يکندحساب م

 از اھل گوزکانان )ھجری٣٧٢تاليف در(مؤلف حدود العالم جغرافيه نويس کشورما، و
حدود خراسان را ازجانب شرق ھندوستان و مغرب آنرا نواحی گرگان وشمال آنرا ،) جوزجان(

 رودجيحون تعيين کرده وتخارستان وبلخ و فارياب و بLدشمال ھندوکش را خراسان يا نواحی آن مي
پيوسته دستخوش در قرون وسطی آنچه مسلم است اينست که حدود وثغور خراسان . ]١٤[ .دشمار

 . رخدادھای سياسی منطقه بوده است

 سال با وقفه ھا تاريخ  وجغرافيای خراسان را ٢٦، مدت ٢٠٠٦ تا سال١٩٨١من  از سال 
وم پوھاند عبدالحی وديده ام که مورخان نامدار کشور از قبيل مرحوم غبار ومرح .مطالعه کرده ام

 در اکادمی ١٩٨٣منھم در .حبيبی، وديگران ، ھرکدام رساله يا مقاله ای در باره خراسان نوشته اند
نوشته ام که از درخراسان قرون وسطی جنبش ھای دھقانی مالکيت ارضی و در مورد علوم  کتابی
  .علوم افغانستان به چاپ رسيده استسوی اکادمی 

 خواست اصلی افغانستان ستيزان ، ثبوت  خراسان بزرگ ويا کهن کنم اذعاميتوانم بنابرين 
   .بجای نام افغانستان استخراسان کوچک نيست، بلکه مساله طرح جايگزين کردن نام 

 ١٩٣٥ سال قبل از امروز بنام فارس شناخته ميشد، اما در٨٠ھمه ما ميدانيم که ايران تاپيش از 
رس تعويض کرد وبرسميت شناخت واز آن بعد در ايران کدام دولت آن کشور نام ايران را بجای فا

سال قبل  ٣٧٠سروصدای برای برگشت دوباره فارس بجای ايران ديده نشد ، واما در افغانستان که 
مردی بنام احمدخان ابدالی موفق گرديد در قندھار مرکز آنروزی فغانستان تھداب دولت مستقلی را 

عد حاکم برسرنوشت خود باشند، واز ھيچ قدرت خارجی اطاعت نداشته بگذارد تا مردمان افغانستان منب
عده ای افراد مزدور صفت بنای ريشخند وتوھين به  باشند، چرا ھمزمان با تجاوز شوروی به کشورما

شخصيت ھای ملی پشتون از قبيل احمدشاه بابا، ميرويس نيکه  ، وزيراکبرخان  وسردارايوب وامان 
   .ع کردند وسپس موضوغ تغيير وتعويض نام کشور را مطرح کردند هللا خان وغيره را شرو



 وبخصوص بعد ازسقوط دولت داکترنجيب هللا ١٩٨٩پس ازخروج شوروی از افغانستان در
متاسفانه در پوھنتون کابل  استادان تاريخ و رويکار آمدن ربانی بحيث رئيس دولت اسiمی، ١٩٩٢در

  . وقت شاگردان خود را با توھين وتحقير عناصر ملی پشتون ضايع ميکردند

 از سوی» خراسان« تجزيۀ افغانستان وناميدن بخش شمال کشور به نام  ایشايعهدر ھمين وقت 
  لطيف پدرامکه ]١٥[»ستمی«گروه معروف به

 حلقات  م آھنگی با در ھدر آن نقش موثر داشت؛ ]١٦[
وابسته به استخبارات  منطقه، باk گرفت؛ تا آنجا که در دروازۀ جنوبی سالنگ لوحه ای نصب شد که 

، ولی امريکا با جنرال دوست اين واين نخستين زيگنال تجزيه کشور بود »!به خراسان خوش آمديد«
ح گرديد ولی اين موضوع طرح را نپذيرفت  وچندی بعد از سوی ربانی طرخ تاجيکستان بزرگ مطر

از سوی استخبارا ت داخلی روسيه فدراتيف در روزنامه ايزويستيا افشاگرديد وربانی مجبورشد  آين 
  .ادعا راترديد کند

.  اما طالبان با تمام تعصب و بنيادگرائی خود، اين مجال را به ربانی وقوماندانان اتحاد شمال نداد
و قريب بود که گليم . اندانان ائتiف شمال را از پيش برميداشتندزيرا آنھا در ھمه ميدانھای نبرد قوم

» شر« شورای نظار را ھم از پناھگاه قريۀ خواجه بھاء الدين جمع کنند و مردم را برای دايم از 
 سپتمبر در امريکا رخداد و ١١آنھا نجات دھند، مگرچانس با ايشان ياری نکرد وحادثۀ »فساد«و

بعد از سقوط .  جھان کمر به نابودی طالبان بستند و برافغانستان حمله کردند کشور ديگر٤٤امريکا با 
طالبان  و روی کار مجدد شورای نظار وائتiف شمال با حکومت کرزی، يک بار ديگر مساله تعويض 
نام کشور با موضوع فدرالی ساختن افغانستان ازسوی لطيف پدرام و برادران شھرستانی وھواداران 

دت تبليغ شد، مگر با عکس العمل جدی عناصر ملی وھوا خواه وحدت ملی روبرو شان مطرح وبش
  .شدند که با نوشتن مقاkت  منطقی و ارائه شواھد واستدkل قوی جلو اين توطئه ھا گرفته شد

 در بحبوحه تبليغات تعويض نام کشور ويا فدرالی ساختن آن،  من نيز مثل ساير مليگرايان برای 
 تبليغاتی بی کار و بی تفاوت نه نشستم و مقاkتی در ترديد تعويض نام کشور خنثی نمودن چنين

واز جمله در پورتال افغان جرمن آنiين وموضوع فدرالی ساختن آن نوشتم و در سايت ھای انترنتی 
ًمتعاقبا قانون اساسی جديد افغانستان نظام رياستی مبتنی . گذاشتم که ھمه در آرشيف مقاkتم موجود اند

رمرکزيت خواھی  را بجای فدرالی ساختن کشور مسجل کرد و تيرھای زھرآگين تجزيه طلبان بخاک ب
  .نشست

معھذا منصفانه نيست که حقايق تاريخی وجغرافيائی را فدای مiحظات سياسی کرد واز 
 روزگاری مردم مربوط به کشورخود انکار بورزيم که  تاريخیموجوديت يک خطۀ باستانی وبا اھميت

  . مردمان آسيای ميانه با آن سرنوشت يکسان داشتيم واز خوب و بد گردش ايام يکسان متاثر ميشديمما و

به کiم ديگر، در تمام مدت خiفت امويان وخiفت عباسيان تا ظھورطاھريان، در تشکيiت 
خiفت اسiمی، شھرنيشاپور مرکز خراسان،  يکی از مراکز مھم سوق واداره حکومت اسiمی بود و 

 ، سمرقند ،تخارستان وبخارا ، بلخ ،ھرات، قھستان،طبسين: ماليات سرزمين ھای تابع خراسان ازجمله
بوسيلۀ حکام وعمال عربی جمع وبه خزانۀ نيشاپور ذخيره ميشد وبعد   وغيره)تاشکند(چاچ  فرغانه تا

رای فتوحات  دومين مرکز سوق وجمع آوری ماليات وبسيج  لشکرھای عربی ب.به بغداد گسيل ميگرديد
ويا سرکوبی شورگران ومتمردان اسiمی، شھر زرنچ مرکز سيستان بود که تا بلوچستان و کابل 
. وکشمير و مرزھای بلخ گسترده بود وبقول طبری مردمش بيشتر و مرزھايش محکمتر از خراسان بود

) م١٢١٧(ان در  اين تقسيمات جغرافيائی تا حمله چنگيز درعھد خوارزم شاھي،در کتب جغرافيه نگاران
  . ادامه داشت

بعد از يورش چنگيزخان و تسلط مغوkن برآسيای ميانه، افغانستان وايران وآسيای صغير، 
ان ايرم، ١٧٤٧ًخراسان از نام وشھرت تاريخی خود فروغلتيد و مخصوصا بعد ازمرگ نادر افشاردر 



بدين معنی که شھرھای مرو . بزرگ، درميان سه کشور ايران و  افغانستان وآسيای ميانه تقيسم شد
وسمرقند وبخارا و تاشکند ، از خراسان جدا وبصورت  خان نشين ھای آسيای ميانه که بزرگترين آن 

با تاسيس دولت احمدشاه ابدالی وگسترش فتوحاتش شھرھای . خان نشين بخارا بود،اداره می گرديد 
  . تان جزو قلمرو افغانستان گرديدندوطبسين و قھس) مشھد(ھرات و بلخ و تخارستان و نيشاپور و طوس 

 که زمانشاه برای  حمله برھندوستان آمادگی ميگرفت، انگليسھا شاه قاجاری ١٩٩٩از اوايل سال 
اين درد سرھا با .را تحريک کردند، تا برای برای زمانشاه در وkيت خراسان درد سرھايی ايجاد کند

ری خراسان و توابع آن به دولت قاجاری فارس حضور شھزاده محمود برادر زمانشاه، منتج به واگذا
ھمزمان با واگذاری خراسان به ايران،افغانستان به حيث تخته بازی بزرگ ميان .  گرديد١٨٠١درسال 

 ادامه ١٩دو قدرت بزرگ استعماری يعنی روسيه تزاری و بريتانيا قرار گرفت که تا اخير قرن 
   ]١٧[.يافت

 خراسان بعد از جدا شدن مناطق وسيعی چون مرو،بخارا، با اين شرح فشره ميتوان گفت که  
تاشکند وسمرقند وخوارزم وھرات وبلخ وتخاراستان،پس از مرگ نادرافشار کوچک تراز زمان قبل از 
حملۀ مغول  شد و محدود به ھمان بخشی گرديد که امروزه در ايران به سه وkيت يا استان  تقسيم شده 

  .است

ست تا گفته شودکه خراسان در طی چند قرن پس از اسiم تا ظھر مغول منظور ازاين يادکرد اين
وسعت جغرافيائی اش کاسته شد تا آنکه  بزرگ بود، ولی بعدھا براثر تھاجم اقوام مغول وترک تبار،از

  .بعد از مرگ نادرافشار، ايران به سه بخش وسه کشور تقسيم گرديد و خراسان نيز کوچک شد

  
  :افغانستان

درزمان ... اين مملکت« :نگارد ھزاره در مورد وجه تسميۀ افغانستان می اتبفيض محمد ک

اريکۀ  ھجری بر١١۶٠  ميLدی مطابق١٧۴٧نادرشاه درسال  اعLحضرت احمدشاه که بعد از انقراض اعLحضرت

که " نافغا"ر اينکه به اعتبار کثرت وانبوھی مردماشد و اظھ» افغانستان«سلطنت جلوس نمود زياد تر موسوم به 

   ]١٨[ ».نامزد گرديده است» افغانستان«در اخير افغان به " ستان"دراين مملکت ساکن و متوطنند، به زيادت لفظ 

مدار اعتبار باشد، سابقۀ نام  رده که اکادميسين داکترجاويد نقل کطوراگر روايات تاريخ فرشته آن
القصه « :اريخ فرشته نقل ميکند اکادميسين داکترجاويد از ت.افغانستان به قرن دوم ھجری ميرسد

مسلمانان افغان به زراعت و تحصيل مايۀ معاش مشغول گشتند و خداوند اسپ و گاو و گوسفند بسيار 
شده با مسلمانانی که ھمراه محمد قاسم از راه ملتان آمده ساکن آنجا شده بودند رابطۀ اشنائی و آمد و شد 

 ايشان بسيارشد از کوھستان برآمده مواضع معموره چون اوkد]ھق [١٤٣به ھم رسانيدند و در سنه 
متصرف گرديدند و راجۀ kھور که با راجۀ اجمير " شنوران"و" پشاور"و" کرناج"مثل  ھندوستان را

خويشی داشت قصد دفع فتنه ايشان نموده يکی از امرای خود را با دو ھزار سوار و پنج ھزار پياده 
دراين دفعه خلج و غور و مردم کابل که به حليۀ . سيل نموددرنھايت استعداد برسرافغانان سرکش گ

اسiم مزين بودند امداد ايشان برذمۀ ھمت خود فرض شمرده چھارھزارکس به مدد آمدند و ايشان 
کرده و در اکثر محاربات  مستظھر شده علم مقاومت افراشتند و درمدت پنج ماه ھفتاد جنگ با کفار

ا برسرکفار تاخته ايشان راعاجز وزبون گردانيد، ھمه دست از جنگ دراين اثنا چون سرم. غالب شدند
مردم کابل وخلج به جا ومقام خود رفته ھرکه از ايشان می پرسيد که ... باز داشته مراجعت کردند
به کجا رسيد و چه صورت پيدا کرد؟ ايشان جواب می دادند که ) روه(احوال مسلمانان کوھستان

  .]١٩[». بگوئيد که به جز افغان وغوغا در آنجا چيزی ديگری نيستکوھستان مگوئيد، افغانستان



امکنه  ًظاھرا بدين سبب مردم به زبان خود« : بعداز اين روايت داکترجاويد عiوه ميکند که 
مگراکادمسين جاويد اين بيت شاھنامه را  ]٢٠[».وجود ايشان را افغان ميخوانند ايشان را افغانستان و

  : گفته ميشودکه در وصف کک کھزاد

         زارـ، سپاھـش ھافغان  زنـژادش

   ذارـ گنـيھمه ناوک انــداز و ژوب

ًکامi برخiف آن چيزی است که فرشته در تاريخ » افغان«معنی کلمه داستان کک کھزاد در  

 نامحتی بنابر ھمين نقل قول داکتر جاويد، با ھرنيتی که باشد،  .خود آن را تعبير و توجيه کرده است
  .، معروف بوده است١٧۴٧ قرنھا پيش از تاسيس دولت معاصر افغانستان در» افغانستان«

سال قبل نام افغانستان در تاريخنامۀ سيفی مورخ عھد ملوک ) ٧٠٠(ھفتصد به عبارت ديگر
پس ميتوان گفت که نام .  بار ذکرشده است٣۵کرت ھرات، نه يک بار و نه دو بار و نه ده بار، بلکه 

آن را در تاريخ نامۀ ) قرن چھاردھم ميiدی (= قبل از آنکه سيفی ھروی در قرن ھفتم ھجریافغانستان
ھرات ثبت و ضبط نمايد، نام معروفی بوده واقع در جنوب ھرات و شمال ھند که از کابل تا سيستان و 

  .مستونگ بلوچستان پھنائی داشته است

ھرات در نيمۀ ) ُياکرد(ُلوک کرت اين نام بطور مشخص در زمان حکمروائی مبه عبارت ديگر،
تمام ھلمند آغاز ميگرديد وخاشرود ود�رام قرن ھفتم ھجری بر سرزمينی اطiق ميشد که از 

به وارتفاعات رود ارغنداب و رود ترنک ومناطق عليای ھيلمند را تا روزگان در ميگرفت و از آنجا 
و کناره ھای رود اتک امتداد می استقامت جنوب و جنوب شرق تا کوه ھای سليمان در وزيرستان 

    ]٢١[ .يافت

عiوه برسيفی ھروی،معين الدين زمچی اسفزاری جغرافيه نويس قرن نھم ھجری بارھا از 
امرا گفتند که «:آنجا که ميگويد. نام برده وحدود آن را بعد ازفراه وسيستان نشان داده است» افغانستان«

   ]٢٢[».از توابع ھرات استاسفزار وفراه وسجستان تا حدود افغانستان 

 بر تخت سلطنت جلوس کرد، مردم و ١٧٤٧ درقندھاردرسال ھنگامی که احمد شاه درانی
رؤسای اقوام و قبايل  شامل جرگه  به او به عنوان پادشاه افغانستان تبريک وتھنيت گفتند نه بحيث 

 دولت مستقلی را اساس گذارد  بسيارمھم بود که او بنياد مساله اينبرای احمدشاه نيز. پادشاه خراسان
 حاکم بر سرنوشت خويش باشند و به ھيچ قدرت يا دولت ديگری منبعد باج و  ديگرکه مردم افغانستان
و اما چگونه ممکن است که سران اقوام جرگه کنند و مدت نه روز برای انتخاب يک . خراجی نپردازند

 بر کدام سرزمينپادشاه شان لی ندانند که  زعيم از ميان اقوام متنفذ به گفتگو وکنکاش بنشينند، و
  ؟پادشاھی خواھد کرد

خطبه درمi امامان وخطيبان  انتخاب احمدشاه به پادشاھی، ازسوی پس ازپرواضح است که 
، زيرا که خوانده شده است، نه بنام پادشاه خراسان  به عنوان پادشاه افغانستان نامشجمعه روزھای 

ھنوز به قلمرو احمدشاه درنيامده ١٧٥١سال  تاسيس دولت افغانستان درتا چھارسال بعد ازخراسان تا 
 چون نام افغانستان در نزد مردم و سران اقوام و رجال آن زمان يک نام قبول شده و معروف و. بود

با توسعۀ قلمرو  سلطنت . ضرورتی برای صدور فرمانی درمورد نام کشور ديده نمی شدبود، لھذا 
   .بر تمام قلمرو حکومت  درانی اطiق شده رفت) افغانستان(نام درانی، اين احمدشاه 

 و ١٧۵٠(به قلمرو افغانی در سالھایمشھد و نيشاپور و تون و طبس و قاين البته پس ازالحاق 
 بيگی احمدشاه رايج  شد، چنانکه عبدهللا خان ديوانقلمرو حاکميت  بر ، بکار بردن نام خراسان)م١٧۵١

محمود الحسينی که بعد  منشی ناميده و» جمال ملک خراسان« را ھار احمدشاه باباھنگام افتتاح شھر قند
   . استاو را پادشاه خراسان خوانده بدربار احمدشاه استخدام شد،١٧٥١از 



، و چه ١٨٠١گذاشته شده باشد و چه از  ١٧٤٧ که نام افغانستان چه از ختخاطر نشان سابايد 
تۀ بسيار مھم اينست که اين نام امروزه در جھان و نقشۀ دنيا و به بعد رسميت يافته باشد، نک١٨٣٩از

نزد مجامع بين المللی يک نام پذيرفته شده و مسجل شده است و به آدرس اين نام و مردمان آن صدھا و 
جاگزينی نام ديگری برای اين تiش در جھت . ھزاران مقاله و کتاب و نشريه نوشته و چاپ شده است

ی را دوا نميکند، بلکه بر مشکiت دولت و ملت می افزايد، افتراق قومی را دامن کشور، نه تنھا درد
مشکل اصلی افغانستان، فقدان عدالت اجتماعی، عدم تطبيق  .ميزند و تفاھم ملی را خدشه دار ميسازد

   .يکسان قانون برھمه اتباع کشور، بيسوادی وفقر استخوان سوز وعقب ماندگی است، نه نام کشور

ًصلی مردم وجامعه جنگ زده وفقير وبيکار واکثرا بيسواد ما، نام کشورنيست که با تغيير مشکل ا

بيسوادی نابود شود،فقر از ميان برود، کاروشغل برای بيکاران : و تعويض آن تمام مشکiت حل گردد
جلو کشت وقاچاق مواد .ايجاد شود،دست مداخiت کشورھای بيرونی از امورداخلی ما کوتاه گردد

اختطاف گران کودکان ودزدان ثروتھای ملی و مجرمان جنايات جنگی به محاکم ملی . در گرفته شودمخ
عدالت اجتماعی تامين شده وھمه از قانون اساسی اطاعت نمايند وديگر .ويا بين المللی سپرده شوند

ير ، نه خ.ھيچکسی بر ديگری زورگوئی نميکند وزمين وملکيتھای شخصی ديگران را غصب نمينماند
پس بھتراست بگوئيم که ھرکه .با تغيير نام کشورھيچ يک ازمشکiتی که نام برديم  حل نميشود

  .درافغانستان زندگی ميکند، افغان است وھمه باھم برابر وھيچيکی امتيازی برديگری ندارد

کشور ھای دارای وحدت دولتی و  «:وبگفته نويسنده ومتفکرمعاصرافغانستان، جناب عالم افتخار
می ديرين سال مانند افغانستان؛ سھل و ساده نيست که به ذوق ھرکس و ناکس؛ ھرآن نام عوض کند مرد

امروزه واحد دولتی و جغرافيايی ميھن ما در سرتاسر عالم بشريت؛ به نام . و تغيير ھويت دھد
 . ميخوانند و ميدانند» افغان و افغان نشنل«ِافغانستان معروف است و مردم آنرا 

گنظرانه و سکتاريستی در مورد ھردو بخش نام و ھويت افغانستان؛ ھمانقدر بiھت جدل ھای تن
در .ابلھی محض ميباشد» !!!افغان مانا؛ پشتون و افغانستان مانا؛ پشتونستان«آميز است که ادعای اينکه 

ا در زدگان بيمار؛ تنھ بازان و سياست واقعيت امر؛ توده ھای مليونی مردم افغانستان يعنی غير سياست
است؛ اين ) افغان(و ھويت نشنليتی شان ) افغانستان(مواردی که با يکديگر مشکلی ندارند؛ آن نام کشور 

ِدرست است که برای زمانھايی؛ مردمان ديگر کشور؛ خواھران و برادران پشتون شان را  می ) افغان(ِ
) افغان(لوماسی ملی؛ خواندند ولی پس از تشکل و نضج دولت ملی و سرزمين ملی و ايدئولوژی و ديپ

از صفت قومی ی خاص؛ به اسم و مسمای ھمه باشندگان سرزمين : از نام يا بھتراست بگوييم
افغانستان؛ تبدل ھمه گانی و جھانی و تاريخی يافته و اين عام شمولی و جھانشمولی ی شھرت و معرفت 

 بی پيشينه و بيکرانه ای ميھن ما در دو سه دھه پر از قربانی ھای پسين؛ به اوج ھا و گستره ھای
        ]٢٣[».رسيده است

 باقی دارد

  :مآخذ وزيرنويسھا 
  مشھدايران١٣٧١،چاپ ٣١/٣٢،ص١فرھنگ افغانستان در پنج قرن اخير،جلد-]١[

  ١٩۴، ص١ فرھنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ج- ]٢[

 و ترجمه بنگاه چاپ ، آذرين عباس دکتر ترجمه  زيو،کارلوترن پيو، دکتر ،از افغانستان و ايران در انگليس و روس  رقابت- ]٣[

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

   ١٩٠ ص ،١ ج ، ايران چاپ ، اخير قرن پنج در  افغانستان-]٤[

 ٥٠٣مسيرتاريخ،ص، افغانستان در غبار،مقايسه شود با ١٩١ ص ،١ ج ،  فرھنگ-]٥[

  ١٩١ ص ،١ ج ،  فرھنگ-]٦[

  ۵٠٧-۵٠٦ص افغانان،  الفنستون،- ]٧[

  ١١۴ داکتر جاويد، اوستا، ص -]٨[

  ١٢٨ داکتر جاويد، اوستا،ص -]٩[



  ٣٢٣، ص١ موھن kل کشميری،زندگی اميردوست محمدخان، ترجمه دکتورھاشميان، ج-]١٠[

  ٣٤٨ ، ص اثرھمان-]١١[

 ١٢٢داکترجاويد،اوستا،ص-]١٢[

 ۵ و۴ مجلۀ خراسان ، شمارۀ اول ، سال اول ، مقالۀ خراسان ، بقلم حبيبی ، ص -]١٣[

 ۶٢ حدودالعالم ، چاپ دکتر ستوده ، ص-]١٤[

ضد حاکميت برًيک جريان سياسی است که ظاھرا بمنظور تامين حقوق  تاجيکان سازمان يافته، ولی در باطن  " ستم ملی"-]١٥[

 بنابرين ھر که.  استشدهباری  پشتونھا از شمال ھندوکش،  از سوی شورويھا خلق وحمايت وکوچ دادن اج ھا درکشورپشتون
اتحاد و برادری  وبخواھد دتعويض نام افغانستان ويا تجزيه آن باشطرفدار   وتLش نمايدآگاھانه برای اھداف استراتيژيک بيگانه 

 .شمرده ميشود ستمی ،زند باقوام را برھم 

کميته مرکزی  نشريه " [ حقيقت انقLب ثور" ،در روزنامه ١٣٦٠اکستر، لطيف پدرام در نيمه اول سالھای  بگفتۀ داکتر خ-]١٦[
و بعد تر معاونيت ان  " شعبه مارکسيسم و لينينسم " با مديريت محمود بريالی ،مسووليت ] حزب دموکراتيک خلق افغانستان

نظار پيوست  و در آنجا ھفته نامه  و ھشت  از دولت بريد و با شورای و اندکی بعد تر ، در سال شصت . نشريه را به عھده داشت 
داکتر خاکستردر برابر . با دولت داکتر نجيب " سازاييان و سفزاييان " آنھم درست پس از پيوستن . را پی افگند" پيام مجاھد " 

آيا در حضور ملموس و بی :  بود، می پرسد٦٠سال  اين ادعا که پدرام بنيادگزار بريگادھای نظم اجتماعی جوانان افغانستان در 
را پی ريزی  کرد و آنھم در درون دولت " و محفل جوانان  بريگاد ھای نظم اجتماعی " ، ميسر بود " خاد " چون و چرای 

انان مرکزی حزب در کابل؟ و آيا بريگاد ھای نظم اجتماعی را ،سازمان جو تکحزبی ای بسا نظارتگر و در درون نشريه / نظامی 
ودر  " نظر برھان " سال شصت ايجاد نکرد ؟ مگر مديريت  آن را در دفتر مرکزی   در " مزدک " و  " غياثی " تحت رھبری 

  .)سايت اريائی زيرنام داکترخاکستر ديده شود(  به عھده نداشت؟ " تميم " کابل 

بزرگ جھان و در رأس امريکا برای تسلط بازی بزرگ جديد درميان کشورھای ١٩٩١ بعد از فروپاشی اتحادشوروی در-]١٧[
 .برذخاير نفت وگاز اسيای ميانه آغاز شده است که اين بار نيزافغانستان بحيث مرکز ثقل اين بازی خونين وکثيف شده است

  ٣، ص٢ و١سراج التواريخ، جلد فيض محمدکاتب، -]١٨[

   ١١٨ا،ص،بحوالۀ اوست١٩-١٨تاريخ فرشته، از محمدقاسم بن غLم علی، ص  -]١٩[

  ١١٨اوستا، ص  داکتر جاويد،-]٢٠[

  ٢٤٤ -١۶٩،١٨۶،٢٣٠تھران ،صص١٣٨٣به تصحيح غLم رضا طباطبائی مجد،  تاريخنامۀ ھرات، تاليف سيفی ھروی،-]٢١[

،ص ١٣٣٨ معين الدين زمچی اسفزاری ،وضات الجنات فی اوصاف مدينه الھرات،جلد اول،به تصيح سيدمحمدکاظم ام�ام ،-]٢٢[
٤٨٩،٤١٦،٤١٠، 
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