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  نگاه به افغانستان                         
                 چگونه کشورما افغانستان نام گرفت؟

          
 محمداکرام انديشمند: نويسنده                           

    
سان وسپس به افغانستان تغيريافت دراين مقاله به چگونگی نام تاريخی افغانستان که ازآريانا به خرا

شامل قلمرو ازمناطق وسرزمين های که . نخست ازآريانا سخن بميان می آيد. خته می شوداپرد
خانواده های  از خراسان وقلمروخراسان زمين باتذکریتغيرنام آريانا بهسپس . کشورآريانا می شد

انی  چه زم. درپايان ازافغانستان سخن ميرود. حکومتگروحاکمان خراسان تبيين وبررسی می شود
  اين نام چگونه وازکجا بميان آمد؟ افغانستان ناميده شد وکشورما 
  :آريانا

 تاريخی اين داده شد، اما پيشينۀ کشوردوقرن اخير به اينبيشترازافغانستان هرچند درفاصلۀ نام 
شی نی افغانستان بخ گذشته ها کشورکنودرآن .سرزمين وساکنانش به هزاران سال قبل بر ميگردد

اين  .می خواندند" آريا وايريا" ويا " ايريانا" يا " آريانا" آنرا  بود کهعمده ای ازسرزمين بزرگی
ش های از ايران کنونی، وبخ ميالدی به افغانستان امروزميالد تا قرن پنجم ازهزار سال قبل ازنام

قديمی  محقق ومؤرخ. آسيای ميانه وبخش هايی درشمال وغرب پاکستان اطالق ميگرديدمناطقی در
آريانا را نام قديم و  پيش ازميالد، درنيمه ی قرن سوم ) Eratosthenes(    تينسيونان اراتوس 

   ) 1. ( افغانستان می خواند گذشتۀ دور
تاريخ افغانستان، درمورد حدود و وسعت قلمرو  محمد حسن يمين پروفيسور ومحقق علمدکتور

اس گفتارارا توتينس حدود گار ومؤرخ يونانی براساسترابو جغرافيا ن« : سرزمين آريانا می نويسد
 مشخص چنين واليات آريانا را درهفت واليت اين" بطليموس وبيلو" آريانا وبه همين گونه وثغور

  :ساخته اند
  ) مرغاب حوزۀ(  ـ مارجيانا1
  )بلخ وبدخشان(  ـ بکتريانا2
  ) هرات حوزۀ(  ـ هريوا3
  )  کابل وهزاره جات حوزۀ(  ـ پاروپاميزاس4
  ) سيستان وزۀح(  ـ درانجيانا 5
  ) ارغنداب حوزۀ(  ـ اراکوزيا 6
   ) 2( » )   بلوچستان حوزۀ(  ـ گدروزيا 7

. شری محسوب می شود بکانونهای هفتگانۀ تمدن کهن جامعۀسرزمين آريانا به عنوان يکی از
، چين، نيم قارۀ هبين النهرين، مصر،  سواحل شرق مديتران:  سرزمين های چونآريانا در زمرۀ

بخش  اين سرزمينها هزاران سال قبل درساکنان.   يونان، ايتاليا وروم قديم استجزيرۀهند، شبه 
های مختلف علوم رياضی، نجوم، طب، حکمت، تجارت، کشتی رانی، نقاشی، ايجاد الفباء، 
 زراعت، صنايع دستی، هندسه وغيره دارای تمدن درخشانی بودند ودرواقع پايه های تمدن

ای تمدنی مذکور از دو آريانا درميان حوزه ه.   زمين گذاشتند درسيارۀ انسانی راامروزين جامعۀ
 ونقطۀ. شهر های آباد وپرجمعيت بودميالد مسيح دارای زراعت وآبياری وتا سه هزارسال قبل از

  .اتصال ميان تمدنهای بزرگ يونان، چين، هند وبين النهرين محسوب می شد
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الد مسيح توسط مبلغ وبنيانگذارآن به همين نام از آيين زرتشت يا زردهشت درصدها سال قبل ازمي
مرکز " باکتريا" بلخ يا . نام داشت، ظهورکرد" بکتريانا" يا " بکتريا" بلخ کنونی افغانستان که 

سحرگاه " به نوشته يک مؤرخ ومحقق کشورافغانستان به نقل از کتاب. وپايتخت مملکت آريانا بود
 بازاز روايت پارسيان هند که از. .  . « : اپ نيويارکزاهنر چ. سی. تأليف آر" آيين زرتشت

يد به دقت حفظ کرده اند چنين بر می آماندگان زردهشتيان پيش از اسالم هستند وسنن ملی شانرا 
 ششم پيش از ميالد مسيح درسرزمين باختر واقع درشمال افغانستان کنونی دربين که وی درسدۀ

   ) 3. ( می ناميدندقبايلی ظهور کرده بود که خودرا آرين 
نام داشت که درآن عقايد وتعالم مربوط به آيين زرتشتی " اويستا"کتاب مقدس آيين زرتشت 

نوشته هايی بروی سنگ که ازدوران امپراطوری . ديگری بيان گرديده بود وموضوعات
 ستا بدست آمده است نشان کتاب اوي بهازشش قرن قبل از ميالد مسيح منسوبدربيشترهخامنشيان 

از . افغانستان موقعيت داشتی ميدهد که بيشترين واليات ومناطق سرزمين آريانا درکشور کنون
  : برده می شودرآن کتيبه های سنگی بدينگونه نام واليت آريانا د12

  )گرگان(  ـ هرکانيا1
  ) خراساندرۀ(  ـ پارتيا2
  )زرنج(  ـ زرانکا3
  )هرات(  ـ ايريا4
  )خوارزم(  ـ خوارزميا5
  )بخدی، بلخ( يانا ـ بکتر6
  )سغد(  ـ سغديانا7
  )حوزه کابل وسند(  ـ گندارا8
  )هزاره جات ومناطق مرکزی افغانستان(  ـ ستا گيديا9

  ) ارغندابحوزۀ(  ـ اراکوزيا10
  (مکران وبلوچستان(  ـ ماکا11
   ) 4)    ( خاک های سکايی سيستان(  ـ ساکا12

 پيغمبران الهی محسوب ميدارند ا درجملۀشتی که برخی زرتشتيان اورظهور زرتشت وآيين زرت
عده ای معتقد اند . حاکی از تکامل وپيشرفت انسانی و وجود تمدن درديار وسرزمين کهن آريانا بود

که آيين زرتشت برخالف تصور وباوری ناشی ازعدم آگاهی تعاليم اصلی اين آيين ويا دراثر 
. بلکه برمبنای يکتا پرستی قرار داردتحريفی که به آن واردشده است نه برمبنای آتش پرستی 

خوانده ميشود وتعالم اين ) هستی بخش بزرگ ودانا" ( اهورا مزدا" خداوند يکتا درآيين زرتشتی
                     "کردارنيک" ، و"گفتار نيک" ، "انديشه ی نيک: " آيين برمبنای دستوراخالقی

   ) 5. ( استوار است
واين دليل ديگری برموجوديت تمدن .  دارای حکومت واداره بود ظهور زرتشت، آريانا دورۀدر

زرتشت رهبر ومبلغ آيين خود توانست زمامدار .  کهن بشری در آريانای گذشته محسوب می شود
نام داشت به آيين زردشتی معتقد " گشتاسب"يا پادشاه واليت باکتريانا يا بلخ مرکزآريانا  را که 

ز بلخ به ساير واليات وقلمرو سرزمين آريانا وحتی خارج ازآن پس ازآن آيين زردشتی ا. بسازد
ا در باکتريا يا بلخ برغم آنکه پايتخت مملکت آريان. بسوی شمال غرب وغرب گسترش يافت

" يا" پارتها"و" مادها" آريانا بعد از ظهور زرتشت مورد هجوم ويورش قبايلوسراسرقلمرو
وبيابانگرد صحرای مغولستان ودشت های ازشمال غرب وغرب وسپس قبايل بدوی " پارسها

بگونه . آسيای مرکزی قرارگرفت، اما آيين زرتشت درقلمرو آريانامهاجمان را مجذوب خود ساخت
ای که درمطالعه وبررسی تاريخ آريانا ديده می شود که مهاجمان ويورشگران از بيرون قلمرو 
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و بيشتربه آيين وفرهنگ ساکنان آريانا آريانا با ايجاد دولت ها وامپراطوری های مقتدردراين قلمر
آيين ترويج وگسترش فرهنگ آرين زمين ازگرويدند وبا وجود يک دوره ستيزه گری و ويرانی در

  .تا زبان آن تالش کردندودين 
درحاليکه قسمت اعظم حدود قلمرو آريانا را آنگونه که تذکر رفت کشور کنونی افغانستان تشکيل 

ست ميالدی محمد رضاشاه مؤسس خاندان پهلوی درايران همان نام آريانا يا ميداد اما بعدًا درقرن بي
ايريانا را با اندک تغير لفظی به نام ايران به سرزمينی گذاشت که از کشورپارس يا فارس قديم 

 افغان سور محمد حسين يمين محقق ونويسندۀپروفي. وبخشی از قلمروآريانای کهن تشکيل يافته بود
محقق غربی درمورد تاريخ وتمدن ايران اين مطلب را مورد تأييد قرار " ی ماسههانر"به نقل از 

نام ايران برای کشورايران امروزی نامی است بسيار تازه که از مدت تقريبًا ششش دهه « : ميدهد
آنهم بنا برملحوظات ويژه وبا تحليل اينکه همه موارث . بدين سو برفارس کهن اطالق شده است

يعنی اين نام .  آريانا دراين واژه خالصه شده استمملوازافتخارات ديرينۀ فرهنگیتاريخی، مدنی و
چنانکه رضا . اطالق گرديده است) پارس وبه شکل التين آن پرشيا( به صورت آگاهانه بر فارس

توجه بسيارداشت ) به قول خودش(  پر افتخار ايران کهنشاه مؤسس سلسله پهلوی که به گذشتۀ
به سلطنت تصميم گرفت کشوراوکه تا آن زمان معروف به فارس بود ايران کمی پس از رسيدن 

    ) 6( » . خوانده شود
سرپرسی « :  افغانستان در بخشی ديگر ازتحقيقات خود مينگاردهمچنان اين محقق ونويسندۀ
ناميده ميشود آن ) Persia( اهل کشوريکه به زبان انگليسی پرشيا: " سايکس دراين باره مينويسد

ضبط شده " ايريا" ر را ايران وخودشان را ايرانی ميخوانند واين لفظ همان است که دراويستا کشو
ومعنای آن خاک آريان است، بنا برآن اين لفظ ايران هرگاه به اصطالح سياسی امروزه استعمال 

        ."ميخوانند ) Persia(  پرشيا  آنرا   انگليسها دولت جديدی است که شود محدود به کشور و
 )                                                   5 ، ص 1323سرپرسی سايکس، تاريخ ايران، ترجمه تقی گيالنی، تهران ( 
به کاربستن صفت ايرانی ممکن :" با استناد به آثار استرابو وتأکيدقول وی ميگويد" ديا کونوف" 

زبان، دولت وکشورايران است، چنانکه برهمه معلوم است است چنين تعبير شود که صحبت برسر
               ."درآغاز شامل فارس نبوده است" آريا" به صورت باستانيش يعنی ) ايران( اصطالح 

 )                                          581، ص 1345دياکونوف، تاريخ ماد، ترجمه کريم کشاورز، چاپ تهران، سال ( 
 کلمۀ: " آمده است) زبانهای ايرانی(  فارس به ايران درکتاب ارانسکیو درمورد جديدًا تسميۀ

ايران به عنوان کشور جديد خاورميانه فقط درپايان قرن نوزدهم به چشم ميخورد وتنها درسال 
نام رسمی نوان  بع عPersiaاين کلمه را رسمًا به نام قديمی ) فارس(  بود که دولت ايران1935
 درمعنی جديد رسمی با همين کلمه درمعنی Iranخود پذيرفت به همين جهت خلط کلمه کشور

يوسف اراسکی، زبانهای ايرانی، . " ( تاريخی آن که غالبًا به چشم ميخورد اشتباه فاحشی است
   ) 7( »  ) 34، ص 1378ترجمه علی اشرف صادقی، تهران، نشر سخن، 

ان توسط محمد رضا شاه به سرزمين فارس وبخشی از آريانا درکشور ايران بعد از نامگداری اير
 سرزمين آريانا متعلق به ايران  تمام نشانه ها وافتخارات گذشتۀاين ذهنيت واعتقاد ايجاد شدکه

مبارزان، حتی برمبنای چنين ذهنيت وباورنادرست، آن عده از دانشمندان، . امروز است
که درقلمرو افغانستان کنونی زاده شده اند ازسوی ايرانيها متعلق به عرفاء وشعرای سياستمداران، 

 حکيم ابوعلیگونه که موالنا جالل الدين بلخی، آن. خودشان قلمدادشده وايرانی خوانده می شوند
که همه درمناطقی از افغانستان . . .  .   و ، ابومسلم خراسانی امام فخر رازیسينای غزنوی، 

شاعران وحکيمان ايرانی نه به معنی تعلق آنها به آريانای کهن بلکه به ايران کنونی تولد شده اند 
  .کنونی گفته می شود
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هرچند دولت افغانستان درنام گزاری مذکور اعتراضی به دولت ايران نکرد، اما براساس تذکر 
سی دردانشگاه کابل گفته وعبدالحی حبيبی مؤرخ ومحقق مشهور افغان در مجلس بزرگداشت فرد

اين تصميم از طرف دانشمندان افغانی بنا بر مالحظات تاريخی مورد اعتراض « : ی شود که م
 گی ازقشرروشنفکربه وزارت خارجۀ به نمايندهفت ومرحوم غبارواعظمی وبعضی ديگرقرار گر

   )  8( » . خودرا سپردند اما از طرف دولت وقت به آن اعتنايی نشدافغانستان رسمًا احتجاجيۀ
 آن  بی اعتنايی وسکوت دولت افغانستان به عدم ملی بودن دولت وماهيت قبيله ای وقومیالبته دليل

ته درجهت اهداف ومنافع وبخش اعظم ساکنانش را به گذشبرميگشت که تضعيف رابطۀ کشور
  . خود ارزيابی ميکردقومگرايانۀ
ن بود وبه  طوالنی يک ونيم هزار ساله که افغانستان امروز بخشی ازآريانای کهدريک دورۀ
آريانا يا د می شد خانواده های متعددی چه به عنوان مهاجم وچه عنوان زمام کشورسرزمين و

دراين جا تنها به تذکر خانواده های شاهان . ت کردندومکآريانا حداران برخواسته از داخل در
  : وحاکمان آريانا وزمان حاکميت شان می پردازيم

   ميالد مسيح قبل از333 تا 545 ـ هخامنشيان از 1
   قبل از ميالد250 تا 333 ـ يونانيان از 2
   قبل از ميالد تا ده های اول ميالدی250 ـ يونانو باختری از 3
   ميالدی220 تا 40 ـ کوشانی ها از سال 4
   ميالدی 425 ميالدی تا 220 ـ از کوشانی تا يفتلی از 5
   ميالدی566 تا 425 ـ يفتلی ها از 6
 حاکميت وزمام داری شاهان و زمام داران خانواده های قلمرو ومحدودۀبل ياد آوری است که قا

گاهی اين قلمرو . مذکور درسرزمين آريانا دردوره ها وسالهای حاکميت شان متفاوت بود
گاهی . دراثرقدرتمندی شاهان وزمامدارانی که به هجوم ويورش دست ميزدند وسيعتر ميگرديد

قبايل وعشايراقوام به تضعيف وتحليل آنها می انجاميد نفاق درونی اعضای خانواده ها وسران 
وحکومت های مستقل ايجاد می شد وبا اين ضعف وناتوانی، خانواده های حاکم وحاکميت های 

  .شان بسوی انقراض ميرفتند وسقوط ميکردند

  :خراسان
  عربستان بسوی مشرق، سرزمينی که تا آن دورانز نفوذ وگسترش اسالم از شبه جزيرۀبعد ا

 هرچند واژۀ.  وطلوع گاه آفتاب دادبه معنی مشرق" خراسان" آريانا خوانده می شد نامش را به 
. خراسان قبل از نفوذ اسالم واستيالی اعراب مسلمان نيز به کشور امروز افغانستان اطالق می شد

آنگونه که عبدالحی حبيبی از کشف مسکوکات شاهان هفتلی سخن ميزند که لقب آنها خراسان 
   )9. ( وتای يا خراسان خدای بعنی شاه خراسان نوشته شده استخ

اما سرزمين آريانا بعد از نفوذ اسالم واستيالی عرب بگونه رسمی خراسان نام گرفت وبه همين 
پس ازآن نام خراسان وخراسانيان در آثار ونوشته های نويسندگان وشاعران .  نام مشهور گرديد

درنوشته ها وآثار اين . غير عرب به کثرت انعکاس يافتخراسانی، مؤرخين ومحققين عرب و
محققين ونويسندگان با وجوديکه ازحدود ومناطق کشورخراسان با تفاوت واختالف سخن بميان می 

مؤرخ وجغرافيه دان عرب . آيد، افغانستان امروز بخش بزرگ ومحوری خراسان محسوب ميشود
" فتوح البلدان" ذری است درتأليف مشهور خود احمد بن يحيی بن جابر بغدادی که معروف به بال

، هرات، مرو، جوزجان، )مناطق شرقی ايران امروز( نيشاپور:  هجری واليات255درسال 
بادغيس، سمنگان، بدخشان، بلخ، باميان، ماوراء النهر وخوارزم را از مناطقی مربوط به خراسان 

   ) 10. ( ميداند
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بو اسحاق ابراهيم بن محمد اصطخری درحاليکه ، ا" مسالک وممالک" مؤلف کتاب مشهور 
مناطق نيشاپور، مرو، هرات، بلخ، غرجستان، تخارستان، غور وباميان به شمول غوربند، لوگر، 

کابل، نجراب، پروان، غزنی، پنجشير را جز خاک خراسان ميداند، سند وماوراءالنهر را از آن 
   ) 11. ( مستثنی ميدارد

مسلمان عرب به تدريج طی نی فارس بدست کشورگشايان وری ساساخراسان بعد ازسقوط امپراط
نفوذ اعراب به خراسان بعد از . حاکمان اعراب قرار گرفتوطوالنی تحت سيطرۀ نبرد های سخت 

 مسيحی شخصی 661 مسيحی آغاز شد ونخستين بار در دوران خالفت اموی ها درسال 642سال 
از آن پس . اليت نيشاپور در سرزمين خراسان گرديدبنام قيس به عنوان اولين حاکم اموی وارد و

. لشکر کشی های متعددی بسوی ساير واليات خراسان توسط زمام داران اموی صورت گرفت
لشکر کشی وجنگ اعراب بصورت پيوسته تا کمتراز دو قرن در واليات ومناطق مختلف خراسان 

مردم خراسان ازدين اسالم وحاکميت چون از يکطرف دراثر مقاومت وانقياد ناپذيری . ادامه يافت
اعراب مسلمان، پيشرفت آنها درتسخير خراسان زمين به کندی صورت ميگرفت واز سوی ديگر 

اعراب . مخالفت وشورش دربرابرحاکمان جديد از سوی مردم به وقفه ها از سرگرفته می شد
هايشان درمناطق مختلف تالش کردند تا با جابجايی واسکان هزاران نفرازلشکريان را با خانواده 

خراسان از مخالفت وقيام مردم جلوگيری کنند وزمينه را برای باور وپذيرش مردم به دين اسالم 
مؤثر وثمر بخش ) اسالم( اين راهکار درجلب وجذب مردم خراسان بدين جديد. مساعد تربدارند

 ران کابلستان بيشترازهرچند جنگ ها ومقاومت هايی پراگنده ادامه ميافت وشاهان يا زمام دا.بود
 دواعراب پرداختند اما درجريان کمترازهرمنطقه و واليت خراسان زمين به جنگ عليه لشکريان 

مردم بدين جديد درآمدند ويکنوع اختالط وامتزاج . قرن، اسالم به سراسر خراسان نفوذ کرد
 خراسانيان همراه با به نحوی که دراين مدت وبعدًا. فاتحان غالب بوجود آمد فرهنگی ميان آنها و

مردم فارس قديم يا بخشی از ايران امروز حتی بيشتر از اعراب درتمدن اسالمی وپيشرفت علوم 
امين احمد  محمد غبارمؤرخ افغانی به نقل ازغالمآنگونه که مير. ی نقش ايفا کردندومعارف اسالم

  : نويسنده ومحقق مصری می نويسد
 جنگ وصلح فتح شده وبارديگر استعداد وقابليت  اسالم ازطرف عرب بهرۀخراسان دردو« 

طبيعی ودرايت خراسانی در امورسياست وعلوم وفنون ظاهر شد، وخراسان نسبت به ساير 
   ) 12( »  . ممالک اسالمی، بيشتر علما وامرای نامدار پرورش داد

ت اموی برغم آنکه دين اسالم درخراسان زمين هرچند با سختی ومخالفت مردم پذيرفته شد ودول
 ستقالل طلبانه عليه سلطۀعرب، خراسان را درسيطره وحاکميت خود درآورد اما حرکت وقيام ا

حاکميت اموی وسپس عليه حاکمان عباسی ازسوی مردم مسلمان خراسان درمقاطع مختلف زمانی 
 استقالل طلبانه ی ديخواهانه از يکطرف که به روحيۀانگيزه های اصلی نهضت آزا. بوقوع پيوست

 حکام عرب ير عادالنۀاسانيان مربوط می شد ازجانب ديگر عملکرد تبعيضگرايانه، ظالمانه وغخر
  . درسرزمين خراسان مسبب تحريک وتحريص اين روحيه می گرديد

 746 هجری مطابق 129 ابومسلم خراسانی درسال  نخستين درفش استقالل طلبانه را عليه امويها
 مسيحی درشهر انبار قديمی و واليت سرپل کنونی 720 ابومسلم متولد سال. ميالدی برافراشت

اودرمرو با گرد آوری يکصد هزار نيرو ازواليات مختلف خراسان پايان خالفت يا . افغانستان بود
. حاکميت خاندان اموی وآغاز خالفت خاندان عباسی را اعالن کرد وخودرا شهنشاه خراسان خواند

ی تصفيه نمود وساير مناطق وسرزمين های اسالمی را اوقلمرو خراسان را از تسلط حاکمان امو
ساخت وبه حاکميت به نفع حاکميت جديد خاندان عباسی اعراب از سلطه ی اموی ها کامًال خارج 

 مسيحی از 754ابق  هجری قمری مط137 شعبان 25اما بعدًا در .  پايان گذاشتخاندان اموی نقطۀ
  . با خدعه ونيرنگ به قتل رسيد عباسی بصورت ناجوانمردانهسوی منصور خليفۀ
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قيام            . بعد از قتل ابومسلم قيام های متعددی عليه تسلط حاکمان عباسی درخراسان بوقوع پيوست
 درمرو، قيام 775درسال " حکيم مقنع"  مسيحی درهرات ونيشاپور، قيام759درسال "  سندباد" 
 ميالدی 799درسال "  سيستانیۀحمز"  درهرات وقيام 766درسال " استاد سيس بادغيسی"

اما . درسيستان از مشهورترين قيامهای بودند که از سوی زمامداران عباسی سرکوب گرديدند
ولسوالی زنده جان کنونی ( طاهر بن حسين پوشنگی هراتی)  مسيحی821( هجری 206درسال 
وظيف شد يکی از سرداران نيروی مامون الرشيد خليفه عباسی که به حاکميت مرو ت) هرات

 طاهريان ن بنيانگذار حاکميت خانوادۀوی با اعالن استقالل خراسا. استقالل خراسان را اعالن کرد
طلحه بن طاهر، عبداهللا بن طاهر، :  افرادی ازاين خانواده بنام های 872گرديد که بعد ار اوتا سال 

  . طاهر بن عبداهللا ومحمد بن طاهر به حکومت پرداختند
 ولت مستقل طاهريان درخراسان که تسلط حاکمان عربی تضعيف گرديد وبعد از شکل گيری د

هرچند . خالفت عباسی ها دربغداد بسوی انحطاط رفت، دولت های مستقل درخراسان ادامه يافت
 که در دوره های مختلف با لشکر ويورش های مهاجمان بيرونی همچون چنگيز خان مغولی و

خانواده های . ها تخريب گرديدرفت ، مدنيت وآبادی شهرن ازميان گورگانی استقالل خراساتيمور
  :  طاهريان درخراسان به پادشاهی وزمام داری پرداختند عبارت بودند ازسلسلۀکه بعد از

اودرشهر زرنج مرکز واليت . صفاريان که مؤسس اين خانواده يعقوب بن ليث ازسيستان بود
وی . به گروه عياران خراسان پيوستنيمروز افغانستان کنونی پيشه ی آهنگری داشت وبعد 

پس ازيعقوب، عمروليث وطاهر بن .  خود آوردخراسان را درسيطرۀدرآغاز سيستان وسپس تمام 
توسط سامانی ها مسيحی  910محمد ازاين خانواده حکومت کردند تا آنکه حاکميت آنها درسال 

  . سقوط داده شد
مان خدا يا سامان خدات از بلخ وسمرقند  سامانی های تاجک تبار شخصی بنام سامؤسس خانوادۀ

اسماعيل يکی ازپسرانش که . به عرصه ی سياست گذاشت  اودربلخ پا. درشمال خراسان قديم بود
 درطول بيشتر. به حکومت بخارا رسيد، دولت مقتدر ومتمدن سامانيان را درخراسان بميان آورد

د سامانی، ابو نصراحمد بن اسماعيل، ازيک قرن تداوم حکومت سامانيان عالوه ازاسماعيل بن احم
نصربن احمد، نوح بن نصر، عبدالملک بن نوح، ابوصالح منصور بن نوح وابوالقاسم نوح بن 

ميالدی توسط  999وحکومت آنها درسال . منصورازاين خانواده درخراسان به حکومت رسيدند
  . غزنويان پايان يافتسلسلۀ

ماد الپتگين ازغالمان ترک تبار دربار شاهان مؤسس دولت غزنويان درخراسان سبکتگين دا
 با 962اودرسال . سامانی بود که به افسری گارد شاهی وبعدًا به سپهساالری ارتش سامانی رسيد

 مرگ وی دامادش بعد از. تصرف واليت غزنی حکومت مستقلی را از دولت سامانی تشکيل داد
 بمرد 997اودر .  خراسان سلطه يافت حاکميت تکيه زد وبربسياری از واليتسبکتگين براريکۀ

وحکومت را درخراسان ابوالقاسم محمود پسر بزرگش بدست گرفت که بعدًا با ايجاد يکدولت 
اواز مقتدرترين . يدمقتدرازطريق يورشگری وتوسعه طلبی به سلطان محمود غزنوی مشهور گرد

تا دريای ستلج  غزنويان محسوب می شد که قلمرو خراسان را از قزوين شاهان خانوادۀ
بعد ازسلطان محمود . درهندوستان شمالی وازخوارزم درآسيای ميانه تا بحرعرب توسعه داد

پسرانش سلطان محمد وسلطان مسعود وسپس سلطان مودود بن مسعود، علی بن مسعود ومسعود 
د، بن مودود، عبدالرشيد بن محمود، ابراهيم بن مسعود، مسعود بن ابراهيم، ارسالن شاه بن مسعو

 غزنويان تا ، خسرو ملک بن خسرو شاه ازخانوادۀبهرامشاه بن مسعود، خسرو شاه بن بهرامشاه
  . درخراسان حکومت کردند1148سال 

 بالخاش واراک به تشکيل حکومت درخراسان زنويان، سلجوقيان ازترکمنان بحيرۀبعد از غ
ه وسلطان سنجر بود که  شامشهورترين زمامداران آنها طغرال شاه، آلپ ارسالن، ملک. پرداختند
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 غوريها پايان داده وبه حاکميت سلجوقيان توسط خانوادۀ بمرد مسيحی1157الذکر در سلطان اخير
سالطين غوری که بعد ازغزنويها درخراسان به زمامداری پرداختند ساکنان بومی واليت  .شد

استقالل محلی غوريها قبل ازغزنويان . کوهستانی غوردرمناطق مرکزی خراسان زمين بودند
يش برسرحفظ استقالل وخودمختاری خود خودرا داشتند وپيوسته با دولت ها وحکام ماقبل خو

ازمشهورترين پادشاهان غورعالءالدين جهانسوز بود که . درجنگ وکشمکش به سر ميبردند
 مسيحی به آتش کشيدوبه کشتار و 1148شهرغزنی پايتخت امپراطوری غزنويان را درسال 

د ازآنکه بع. درغوربود" فيروزکوه"پايتخت سالطين غوری شهر . ويرانی بی حساب پرداخت
سپس مردان ديگری ازاين .  مسيحی بمرد پسرش سيف الدين جانشين پدرشد1155عالء الدين در 

بعدًا . يکی پی ديگری به سلطنت رسيدند)  ميالدی1214( خانواده تا اوايل قرن سيزدهم ميالدی 
 ۀازدور" آل مامون" ب خراسان بنام حاکميت اين خاندان توسط خوارزمشاهی ها که درشمال غر

   .سامانيان به بعد حکومت محلی داشتند سرنگون گرديد
 تا 1199مشهورترين ومقتدرترين شاهان خوارزمی سلطان عالء الدين محمد بن تکش بود که از 

ايای حاکميت غوريها ودرهم کوبيدن دولت ترکی ی پادشاهی کرد وبا راندن آخرين بق مسيح1219
اما . رق خراسان، امپراطوری بزرگی بوجود آوردثمرقند ودولت فراختايی کاشغرستان درشمال ش

سلطان محمد . دولت خوارزم شاهی در دوران سلطنت وی با يورش چنگيزخان مغلی ازميان رفت
  او، موجب هجوم چنگيزان تجارتی چنگيز وسپس قتل نمايندۀخوارزم شاه که با قتل وغارت کارو

  . ان چنگيزی پابه فرار نهادبه خراسان زمين شد، خود بدون مقاومت دربرابر يورشگر
منگوليا بود که برهمه قبايل ديگر " بورجيقين"  بدوی وبيابانگردتموچين مشهوربه چنگيزازقبيلۀ

اونخست چين شمالی . مغولی فايق آمدوحکومت نيرومندی را درمغولستان يا منگوليا بنا نهاد
 1220م شاه درسال وترکستان شرقی را تصرف کرد وسپس دراثر اشتباه سلطان محمد خوارز

ش چنگيز با لشکريان. مسيحی با دوصد هزار عسکر ترک ومغول بسوی کشورخراسان هجوم آورد
 بسياری ازمردم خراسان زمين سراسر کشورخراسان را علی الرغم مقاومت سخت ودالورانۀ

متصرف شد وتمام آبادی وآثار مدنيت وپيشرفت سرزمين خراسان را که طی قرون متوالی ايجاد 
لشکريان مغول سرزمين های قديم ومرکز . ده بود نابود کرد ومليونها نفر را به قتل رسانيدش

  .خالفت اسالمی را دربغداد نيز تسخير نمودند وآثارمدنيت را نيز درآنجا ها ويران ساختند
 چنگيز وافراد مغولی درخراسان به مسيحی که بازماندگان خانوادۀ 1226بعداز مرگ چنگيز در 

دامه دادند تدريجًا به فرهنگ خراسان زمين جذب شدند وبا پذيرش دين اسالم روش حکومت ا
درطول يک ونيم قرن . وعملکرد ترسناک وظالمانه ی چنگيزی خودرا دربرابر مردم تغير دادند

ديگر که بازماندگان چنگيز درخراسان زمين وخارج از آن درقلمروخالفت اسالمی به حکومت 
حکومت . شهرها وروستاها ازنو ساخته شدند. اندک اندک متحول گرديدپرداختند وضعيت زندگی 

های مستقل چون ملوکان کرت درهرات که ازقتل عام سالهای هجوم چنگيز باقی مانده بودند مجال 
شاعران وحاکمانی چه آنکه اتفاقًا ازدوران هجوم چنگيزيان زنده مانده بودند . بروز دوباره يافتند
اما با ظهورامير تيمور گورگانی درقرن چهاردهم ميالدی . د، سربرآوردندويا بعدًا متولد شدن

  .ازآنسوی رود جبحون بار ديگر خراسان زمين مورد يورش و ويرانی قرار گرفت
اودرسال .  تيموريان يا گورگانيان بودرک مؤسس خانوادۀتيمورپسر ترغای ازسران قبيله برالس ت

برخی از مؤرخين . ونی درجنوب سمر قند متولد شد ميالدی در شهر کش يا شهر سبز کن1333
 1372اودرجوانی ابتدا به حاکميت شهر کش رسيد وسپس درسال . نسب اورا به چنگيز ميرسانند

وستان، دتيموربا تصرف تمام قلمرو خراسان وتسخير هن. ميالدی دست به يورش وکشورکشايی زد
 جنگ  کنونی درنتيجۀ، مصر وترکيۀسوريه ترکستان شرقی، سرزمين های فارس قديم، عراق، 
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 1404اودرسال . های خونين و ويرانگريهای مدحش دست به تشکيل امپراطوری بزرگی زد
  .مسيحی بمرد وبازماندگانش درخراسان به حکومت ادامه دادند

 تا 1380زمام داری بازماندگان تيمور درخراسان زمين که به دولت گورگانی شهرت يافتند از 
آنها برخالف تيمور که دروالبات وشهرهای خراسان به حکومت . ول کشيد مسيحی ط1506

اما جنگ ونزاع اوالد ها وبازماندگان تيمور . پرداختند به احيای فرهنگ ومدنيت توجه کردند 
هرچند محمد بابر ازاين . برسرقدرت موجب انقراض دولت تيموريان دربخش خراسان گرديد

قند وانديجان حکومت ميکرد وبعدًا متوجه تشکيل حکومت  مسيحی درسمر1501خانواده تا سال 
 وديهای افغان يا پشتون درشبه قارۀدرکابل و واليات شرقی خراسان شد مؤفق به سقوط دولت ل

ن خانواده افراد اي. ا درهندوستان بوجود آوردهندوستان گردبد وبه جای آنها دولت مقتدر بابری هار
اکبر، : طنت پرداختند که بعد از بابر مشهورترين سالطين آنها هند به سلشبه قارۀ در1738تا سال 

مدت کنترول خودرا به کابل و واليات  بابری ها دراين. جهانگير، شاه جهان واورنگزيب بود
درحاليکه بابری ها به کابل وبخش شرقی خراسان حکومت . شرقی خراسان نيز حفظ کردند

مت شيبانيها و واليات غربی وقسمًا جنوبی مينمودند، بخش شمالی خراسان تحت سيطره وحکو
  . خراسان درتصرف وحاکميت صفويها قرارگرفت

بنيانگذار دولت شيبانيها محمد شيبانی ازاحفاد جوجی پسر چنگيزخان بود که با تصرف 
اوسپس . مسيحی ازحاکمان گورگانی ، سلطنت شيبانيها را اساس گذاشت1500ماوراءالنهر درسال 

تصرف تمام خراسان بسوی جنوب ادامه داد اما بعد ازتصرف قندهار وهرات حمالت خودرا برای 
 ميالدی 1599بازماندگان موصوف تا سال .  به قتل رسيد1510درجنگ با اسماعيل صفوی در 

  .درسمرقند وبخارا به حکومت ادامه دادند
 1502 درسال  امامی بود که12مؤسس دولت صفوی، اسماعيل صفوی از شيعان متعصب 

 امامی را مذهب 12 قفقاز متصرف شد وبا اعالن پادشاهی خود مذهب تشيع بايجان را درمنطقۀآذر
سپس برای حاکميت اين مذهب وتوسعه قلمروخود به سرزمينهای فارس قديم وبسوی . رسمی خواند

اودولت گورگانی هارا درخراسان سرنگون . خراسان درمشرق به لشکر کشی وجنگ پرداخت
بعدًا جانشينان اونيز  .نی درماوراءالنهر وشمال خراسان بارها به جنگ پرداختکرد وبا دولت شيبا

درواقع خراسان ميان سه دولت صفوی، شيبانی . به اين جنگها با حاکمان شيبانی ادامه دادند
 قلمرو درخراسان ادامه اران آنها برسرتوسعۀوجنگ ميان دولتمد. وبابری تجزيه وتقسيم گرديد

بود که مردم درداخل خراسان ازحاکمان وحاکميت هرسه خانواده نارضايتی اين درحالی . يافت
درحاليکه تسلط شيبانيها با ايجاد . داشتند وعليه آنها به مخالفت وقيام های طوالنی دست زدند

 بابری ها درواليات ضعف می نهاد، سلطۀحکومت های محلی خود مختار درشمال خراسان روبه 
معروف ترين اين قيام ها، قيام .  وديرپا اما نامؤفق روبروگرديدشرقی به قيام های مسلحانه

بود که تا دری روشانيان وقيامی برهبری خوشحال خان ختک شاعر معروف زبان پشتو وفارسی 
  .  ميالدی ادامه يافت1691سال 

دولت صفوی که درجنوب وغرب خراسان با تبعيض مذهبی وبيداد حکومت ميکرد دربرابر 
درابتدا ميرويس خان هوتکی ازقبيله ی غلجايی پشتون به تسلط . ها از پا درآمدمخالفت وقيام 

. ودولت مستقل هوتکی را تأسيس کرد ميالدی درقندهار پايان داد 1709گرگين حاکم صفوی در 
پس .  ميالدی درهرات نيزعبداهللا خان ابدالی به تشکيل حکومت مستقل پرداخت1717بعدًا درسال 

 مبالدی جانشين پدرشد به اصفهان پايتخت 1716ی پسرش شاه محمود که درازفوت ميرويس هوتک
 شاه حسين صفوی را وادار به تسليم نمود وخود به جای او به 1722دولت صفوی حمله برد ودر

شاه محمود دوسال بعد بمرد وپسر کاکايش شاه اشرف بر تخت اصفهان . تخت سلطنت نشست
 وبه 1731، به حکومت ابدالی هرات در 1729 در اما به سلطنت او دراصفهان. جلوس کرد
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 ميالدی توسط نادرافشارازافسران نيروهای شهزاده طهماسب 1738حکومت غلجايی قندهار در 
کابل و واليات شرقی . نادر سپس خودرا پادشاه اعالن کرد. پسر شاه حسين صفوی پايان داده شد

 دهلی را نيز از محمد نادرشاه آخرين 1739خراسان را از تسلط حاکمالن بابری بيرون کشيد ودر 
نادر افشارسال بعد بخارا وخوارزم را هم متصرف شد وسرانجام خود در . شاه بابری بدست آورد

  . درقوچان توسط افسران قزلباش لشکر خود به قتل رسيد1747
        افغانستان                       

ر اسم تازه ای ميباشد که به بخشی مهمی از افغانستان بصورت رسمی وبه عنوان نام يک کشو
هرچند . قرن اخير نهاده شده است وسه سرزمين آريانای کهن وخراسان بعد ازاسالم در حدود دو

عشاير وقبايل پشتون برخی بلکه به قل، وکشور مستکه قبل بر آن واژه ی افغان نه به سرزمين 
ًا خاصتًا پس از فروپاشی اما بعد. ی شداطالق مکهن آريايی وقديم خراسان زمين يکی ازاقوام 

 افغان کلمۀودردورۀ سلطنت شاهان ابدالی  خراسان يا همان آريانای کهن  کشور وسيعوتجزيۀ
 نخست از قبيله ی خاص پشتون به قبايل مختلف قوم پشتون وسپس به اقوام مختلف ساکن در

باآلخره اسم افغان « : کشوربه قول ميرغالم محمد غبار مؤرخ شهير. کشورما نهاده شدمحدودۀ 
وافغانستان بميان آمده وبه مرور قرون ازقبيله به قبايل وطوايف انتقال وبه تدريج ازنشيب های 

جبال سليمان به تمام صفحات جنوب هندو کش تا دريای سند منتقل ودرنهايت به تمام ملت ومملکت 
   ) 13( » . به شمار ميرودخراسان قرون وسطی اطالق گرديد وامروز جانشين آريانای قديم 

 افغان بسيار قديم ترازاسم افغانستان که بعد از پادشاهی احمدشاه ابدالی وبه خصوص در البته واژۀ
. دوران زمام داری بازماندگان او جانشين نام خراسان واسم رسمی مملکت ما شد وجود داشته است

هفتصد سال قبل ن را يک هزار واريخی واژه ی افغاعبدالحی حبيبی مؤرخ معاصر کشورکاربرد ت
  )  14. ( وانمود ميدارد
 افغان دراصل وريشه ی خود اززبان پشتو گرفته شده يافارسی دری چندان روشن اينکه کلمۀ

 افغان به قبيله وياقبايل پشتون ساکن درمناطق ،درحاليکه درمتون قديم عربی وفارسی دری. نيست
.  افغان شک وترديد وجود داردد پشتو بودن واژۀده است اما درمورجنوب وشرق کشور منسوب ش

ان تًاليف ميرغالم محمد غبار درحواشی وتعليقات فريد بيژند به کتاب جغرافيای تاريخی افغانست
درزمان کوشانيان، « :درنوشته مذکور می آيد.  افغان ازکلمه های کهن دری خوانده می شودکلمۀ

پشتونان وهمسايگان، کيش بودايی گسترش پيدا درسده های نخستين ميالدی بود که درسرزمين 
 وجه جدايی وشکاف )آريانا(کرد وجای کيش زردشتی را گرفت وازاين راه ميان مردمان ايران

تيره ای از کيش زردشتی روی ميگرداند وازهم کيشان وهم نژادان خود جدا . مذهبی پديد آمد
سيار بودند ، به منطقه ديگر که ميگردد وچون درمنطقه ای که ميزست، پيروان کيش زردشتی ب

وهمين باعث ميگردد که درنظر بقيه زردشتی کيشان . همباوران تازه را دربرداشت روی می آورد
   ) 15( » ) 1265جعفری، ص .( خوانده شود" اوغان" همانا اشکانيان وساسانيان باشد که

لفنستون نيز احتمال ت امؤلف انگليسی کتاب افغانان يا گزارش سلطنت کابل جنرال مونت استوار
" افغان" درمورد اصل نام « : او می نويسد.  افغان ا زبان فارسی گرفته شده باشدميدهد که واژۀ

که اکنون بصورت عام بر آن ملت اطالق می شود، اطالعات دقيق ومشخصی دردرست نيست 
   ) 16 ( ». اين نام را آنان از طريق زبان فارسی گرفته اند. وشايد که نام جديد باشد

 افغان برگرفته از زبان پشتو باشد يانه، اين اسم از نخستين زمان کاربرد آن به رغم آنکه واژۀب
قبيله ويا قبايل پشتون که درآغازعمدتًا دروادی رود سند ونواحی کوه های سليمان ميزيستند اطالق 

د وجانشين اسم وقبل از آنکه افغانستان به عنوان نام کل کشور رسميت وشهرت ياب. ميگرديد
رف قوم پشتون  افغان دراسناد وتاليفات مؤ رخين وجغرافيه نگاران تنها مّعخراسان شود، کلمۀ
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مرحوم . ومناطقی درجنوب وشرق کشور بنام افغانستان مبين محل ومنطقه سکونت پشتونها بود
اما « :رد امر را روشن ميداعبدالحی حبيبی نويسنده ومؤرخ افغان درتحقيقات وتتبعات خود اين

 افغانستان هم ميتوان گفت که اين نام محدثی نيست که درعصر احمدشاه ابدالی خلق دربارۀ کلمۀ
کرده باشند، بلکه قرن ها قبل از او يعنی هفتصد سال پيش ازاين موجود ومستعمل بود وما درتاريخ 

 می بينيم که وی همين سرزمين های شرقی)  هجری721حدود ( هرات سيفی هروی تاليف
درزمانيکه هرات پايتخت : افغانستان را تا مجاری سند بنام افغانستان می خواند وازاين بر می آيد 

آل کرت بود ومملکت بعد از سپری شدن دوره های وحدت سياسی غزنويان وغوريان بسبب 
تجاوز چنگيزيان بسوی تجزيه و ويرانی ميرفت نام افغانستان درآنوقت هم رواج داشت ولی نه با 

درزمان تيموريان هرات موالنا کمال . تی که درزمان امپراتوری احمد شاهی کسب کرده بودوسع
 هجری درهرات بدنيا آمده ويکی از دانشمندان 816الدين عبدالرزاق ثمرقندی هروی که در سنه 

ومؤرخان ورجال قضاء وسياست دربار هرات بود تاريخ مطلع سعدين ومجمع بحرين خودرا 
نوشت وی نيز دراين کتاب افغانستان را با همان وسعت جغرافی که سيفی )  هجری857( درسنه 

ميشناخت مکرَا مذکور ميدارد که جزوی از مملکت وسيع تيموريان هرات بنام خراسان بود که 
   ) 17( » . معين الدين اسفزاری هم در روضات الجنات افغانستان را مکرُا ذکر ميکند

ديگر کشور نيز به معنی واحد ويکسان هردو واژه ی مرحوم ميرمحمد صديق فرهنگ مؤرخ 
 خط وکتابت رسيده است کلمات افغان هنگاميکه زبان پشتو به مرحلۀ« : دپشتون وافغان تأکيد ميکن

بنا . وپشتون درآثار نويسندگان وشاعران اين قوم با مفهوم واحد به جای يکديگر استعمال شده اند
 که خود پشتونها ترجيحًا خود را پشتون گفته اند، درحاليکه براين بطور کلی واجمالی ميتوان گفت
  شانزدهم به بعد درهان ناميده اند وهرسه کلمه از سدۀفارسی زبانان آنان را افغان وهنديان، پت

   ) 18( » . کتابت راه يافته ودرمعنی واحد بکار رفته است
 نه تدريج جانشين اسم خراسان شد از پادشاهی احمد شاه ابدالی به رويهمرفته نام افغانستان پس

زمام داری احمد شاه درانی که امپراتوری وسيعی را سلطنت و دردورۀ. دردوران پادشاهی او
 شاهان وحاکمان پشتون محسوب می شود نام نيانگذار افغانستان نوين وسرسلسلۀتشکيل داد وب

  کشورازخراسان بهنامتغير. مملکت بصورت رسمی نه افغانستان بلکه خراسان خوانده می شد
لويه " س بزرگ مردم بنام دريک گردهمآيی ومجلافغانستان  دريک مراسم رسمی دولتی، يا

احمدشاه . نگرديد دريک همه پرسی ونظرخواهی عمومی ويا رفرندم عملی وچيزديگر ويا" جرگه
به خی بردرحاليکه . نيزخودرا پادشاه خراسان می خواندبنيانگذاردولت معاصرافغانستان ابدالی 

جانشينان اوتا شاه . اشتباه فکرميکنند  نام افغانستان بگونۀ رسمی ازسوی اوبرگزيده شده است
هدات رسمی با دولت های اولين بار درمکاتبات ومعا. شجاع نيزخودرا پادشاه خراسان می خواندند

وانی شاه خود عنانگليسی، وايسرای شبه قارۀ هند درنامۀ  افغانستان را الرد اکلند خارجی واژۀ
وحتی جنرال استورات الفنستون . بکار برد) 1204جمادالول ( 1838در آگست پادشاه وقت شجاع 

 بدربار شاه شجاع ميرود وبعدًا کتاب افغانان يا سلطنت 1808که در رًاس هيئتی بريتانيا دراکتوبر 
توسط ساکنان نامی که « : او می نويسد. کابل را نوشت نام رسمی کل کشور مارا خراسان ميگويد

سرزمين برتمام کشور اطالق می شود خراسان است اما واضح است که به کار بردن اين نام 
 خراسان داخل نيست واز سوی ديگر غانان درمحدودۀ درست نيست؛ ازيکسو تمام سرزمين اف

   ) 19( » . دربخش مهم آن ايالت، افغانان ساکن نيستند
به قول خودش به اين دليل که دربخش مهمی آن افغانان اينکه الفنستون کاربرد نام خراسان را 

. ساکن نيستند نادرست ميداند از سياست های انگريزی استعماری آن دوران بريتانيا ناشی می شود
دولت درافغانستان  -همان سياست ايجاد تفرقه بنام قوميت ها وجلوگيری از رشد وايجاد ملت 

وگرنه الفنستون به خوبی ميداند که نام . تعمارودربسياری از سرزمين های تحت اشغال واس
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 ۀخراسان درطول قرون متمادی نام رسمی سرزمين وکشوری بود که افغانستان کنونی بخش عمد
آن را تشکيل ميداد ودرآن کشور به قول الفنستون افغانان که منظوراو پشتون ها است ساکنان 

بيان حدود وقلمرو کشور . ب می شدند وازکهن ترين اقوام آريايی محسوقديمی خراسان بودند
خراسان درمنابع مختلف محققين، مؤرخين وجغرافيا نگاران دنيا هيچ نقطه ی ابهامی دراين مورد 

 ق هنگاميکه ابن بطوطه 733 درسنۀ« : عبدالحی حبيبی مؤرخ کشور می نويسد. يگذاردباقی نم
وی تمام اين سرزمين را )  ق734محرم ( جهانگرد عربی ازاين جا بسوی هند ازدريای سند گذشت

به شمول ترمذ وسرخس وهرات تا سلسله کوه هندوکش وسليمان ودره هايی که از کابل وغزنی 
اين تسميه وقتی خوبتر تحقق ميابد که شاهرخ پسر . بسوی کنار های سند گذشته خراسان می نامد

 او ازدريای سند تا امير تيمور هرات را مرکز خراسان وپايتخت خود ميگرداند وحدود مملکت
  . . .   . حدود پارس ميرسد

  :  ق بابر ازکابل بردهلی تاخت چون آن شهر را گرفت جمالی دهلوی درمدحش گفت922درسنه 
  ازخراسان چون به هندوستان شدی آمد ترا 
  بخت و دولت دريمين فتح ونصرت دريسار

   ) 20( » . ن بوددراين وقت نزد جمالی دهلوی تمام کابلستان تا دريای سند خراسا
 شاه شجاع خودرا شاهان درانی تا دورۀ نه که درباال گفته شد شاهان پشتونهمچنان همانگو

 درواليات جنوب ، عشايروقبايل مختلف پشتونپشتونقوم  وحتی مردم عام. راسان می خواندندخ
به قول . د هند خودرا ازکشور خراسان می ناميدنسه قرن اخيرهم حين سفرتا شبه قارۀوشرق دردو 

ًا پشتوزبانان کوچی وقتيکه ازمساکن خود صمردم افغانستان مخصو« :مرحوم عبدالحی حبيبی
سوی شرق حرکت می کنند ودرآنجا وقندهاردرزمستان بوغزنی ) پکتيا(درواليات ننگرهار وپختيا

سرزمين های کوهستانی خود به مراتع تاريخی قديم درواديهای دريای سند پای می نهند چون از
 ودروادی پيشين بين هند وباغ وقلعۀمردم بومی از وطن اصلی شان بپرسند گويند ازخراسان آمديم 

سيف اهللا تا کنون جايی بنام خراسان کاکرنا ميده می شود که وسعت شرقی اين نام را می 
 )21(».رساند

انا کشورافغانستان حتی درزمانيکه ازخراسان به اين نام تغيريافت هرچند نه به وسعت آري
تجزيه آخرين . تشکيل ميدهد وخراسان زمين اما بيشترازمحدوده ای بودکه افغانستان امروزرا

ود که به شبه قارۀ هند بها انگليس   وسلطۀ استعماری ورودپس ازوجدايی بخش های اين کشور
 تجزيه وجدايی پيامددرکه آنچه . بروی مرزهای شرقی وجنوبی کشيده شدتوسط آنها خط ديورند 

، عرض اندام کردمعاصر افغانستان يانا ، خراسان وآردرتمام دوره های های مختلف کشور بخش 
ايجاد کشوری متشکل ازاقليت . تی نژادی بودايجاد کشورغيرطبيعی با تفاوتهای قومی، زبانی وح

چون بخش بزرگ وبدنه های اصلی اقوام دربيرون ازافغانستان کنونی درهمان  .های قومی وتباری
اين وضعيت وموقعيت به عنوان . ماندندکهن وخراسان قديم با نام وعنوان متغيرباقی انای قلمروآري

سياست . وگسترش هويت واحد ملی تبارزکردايجاد يکی ازعوامل نامساعد وحتی بازدارنده در
تنگنظرانه وغيرملی حاکميت ها، ناهمگرايی وناکارآيی عوامل گفته شده را هنوزنامساعد 

مسلمٌا تداوم چنين سياستی ازسوی قدرت . ميزان بازدارندگی آن افزودت وبرتروناکارآمدترساخ
واقع  .نيستچرخش دورانی باطل وزجرآوريت سياسی درهرهيئت وهويتی چيزی بيشترازوحاکم

گرايی ونگرش عقاليی درتفکرات سياسی واجتماعی درهردوميدان نظری وعملی يگانه راه بيرون 
ما درزمان امروزقرارداريم ومسير حرکت . محسوب می شودرفت ازاين واماندگی ودرجازدگی 

رفتن به گذشتۀ آريانا . ما نه پشت به فردا ورو به گذشته بلکه پشت به گذشته و رو به فردا است
شکوهمند باشد چيزی بيشترازيک فکر وخراسان واحيای مجدد آن هرچند که افتخارآفرين و

 نام کشورما افغانستان امروز. ی کنونی نيستمتناقض با واقعيت ها احساسی وعاطفی وانديشۀ
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باوجوديکه افغانستان در آغاز به محل مورد سکونت قوم پشتون يکی از اقوام کهن سرزمين . است
وکشورخراسان اطالق می شد وافغان به عنوان واژه ی مترادف پشتون مورد استعمال بود، اما 

اقوام مختلف به شمول پشتونها زندگی می اکنون افغانستان نام کشورمستقل و واحديست که درآن 
 لی تنها مّعرف پشتون ومترادف کلمۀافغان نيز برخالف گذشته ازلحاظ قانونی، حقوقی وعم. کنند

هرچند . پشتون نيست بلکه باشندگان اين سرزمين منسوب به اقوام مختلف را شامل می شود
 از شکل گيری ملت واحدی بنام  برخی ازشاهان وزمام داران پشتونوغيرملیسياست تبعيض آميز

اما اين از وجايب دولت . وهويت افغان که همه اقوام خودرا دراين هويت ببينند جلوگيری کرد
افغانستان وهمه روشننفکران وسياستمداران کشور است که در شکل گيری هويت واحد ملی  

 چگونه تأمين می اينکه هويت  ملی چگونه شکل می گيرد؟ وحدت ملی. ووحدت ملی گام بردارند
شود؟ دولت ملی چه دولتی را می توان گفت ووظيفۀ آن درقبال روند وجريان تشکيل ملت وتأمين 

ن پرداخته وحدت ملی چيست به بحث وبررسی جداگانه وبيشتری نيازدارد که درمقالۀ ديگری به آ
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