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  پيشگفتارپيشگفتار



:برانگيز)  حساسيت(موضوعات داغ و جنجال . 1
...واژه ھای افغان و افغانستانی * 
...زبان فارسی يا دری * 
...دانشگاه يا پوھنتون * 
...وحدت ملی * 
...مصطHحات ملی و * 

:راه حلھا

...خاموشی * 
...روشنگری، بسيج و مقاومت * 

...برخورد علمی واکادميک *       
...برخورد متعصابه و قبيله گرايانه        * 

...نقش دولت، مردم، سياستمداران و * 

... دوام فرھنگ زور، تحميل وادامه خونريزی : ادامه مناسبات کھنه ديروزی      * 

 (...)وعملی (...) ايجاد شرايط Tزم نظری : آغازمناسبات جديد امروزی      * 



:ضروريات اوليۀ انسانی. 2
) ...بحث ھويت وشخصيت(خود شناسی * 
ما کيستيم و اينجا کجاست؟* 

:)افکارعامه(تعداد زيادی بدين باوراند که افغانستان . 3

بحيث ) ميرويس ھوتکی چرا نه؟( بوده ودرزمان احمد شاه ابدالی تاريخیيک نام * 
) ... افغانستان- خراسان -آريانا : غلط مشھور(قبول شده است کشور نام رسمی 

درمسيرتاريخ ؟} پاکستان{افغانستان                 * 
درپنج قرن اخير؟} پاکستان{افغانستان                 * 
درزمان آريائی ھا ؟} پاکستان{افغانستان                 * 
...} پاکستان؟{تاريخ پنجھزارساله و                * 

...يک نام پرافتخار است * 



:درنظرداشت مفاھيم ومقوOت. 4

:تفاوت نامھا وساحۀ امروزی شھرھا و وTيات با ساحه آنھا در ديروز* 

...بحيث نام يک منطقه، وTيت يا کشور ...) يا کابل و(افغانستان        * 
) ...    يا کابل(بحيث شاه افغان يا افغانستان ...) يا شاه شجاع و(احمدشاه        * 

):سرزمين(بربنيادکشورھا و دولت ھا  قلمروحاکميت –تاريخ امروز * 

مرزھای معين       * 
)مقننه، اجرائيه و قضائيه(ارگانھای سياسی قدرت        * 
حاکميت برقلمرو       * 

...) تيموريان،غزنويان،سامانيان و (افراد وخانواده ھا قلمروحاکميت –تاريخ ديروز * 
):بيعت مردم(بربنياد

خطبه       * 
سکه       * 
جزيه       * 



): ازنگاه تاريخی وجغرافيائی(درحاليکه افغانستان امروزی . 5

... ساخته شده است “ دولت حايل”توسط انگليس و روس بحيث يک است که ساحه يا قلمروی * 
) ...ايجاد مرزھای معين( آن شکل گرفته است جغرافيایعمدتا ) م1893(درزمان عبدالرحمن * 
) ...ايجاد کشورمستقل( خود را حاصل نموده است استقRل) م1919(درزمان امان ^ * 

:وجود ندارد) درجغرافيه(وباين شکل ) درتاريخ( باين نام “کشوری”م، 1893قبل از * 

افغانان، صفويھا، شيبانيھا، مغولھا، تيموريان، ( “افراد و خانواده ھا” تاريخم، ما 1893قبل از                
تاريخ مشترک تمام کشورھای ”را با قلمروھای متفاوت داريم که امروز...)        غزنويان، سامانيان و

...بوده وقسمتی ازافغانستان امروزی، گوشۀ ازقلمروی آنھا بوده است “        ھمسايه



اھداف اصلیاھداف اصلی



ميخواھيم نشان دھيم که: 

ساله نام قوم يا منطقۀ در                            1000افغان يا اوغان با سابقۀ * 
...اطراف کوھھای سليمان درپاکستان امروزی بوده است 

 بوده وOيتی ساله 700 با سابقه منطقه جغرافيائی بحيث يکافغانستان يا اوغانستان * 
 ... پاکستان امروزیدر ) منطقۀ اصلی افغانھا (اطراف کوھھای سليماناست در 

... بوجود آمده است  امان ]–عبدالرحمن درزمان کشور بحيث يکافغانستان * 

وجود ندارد ) درجغرافيه(وباين شکل ) درتاريخ( باين نام کشوریم، 1893قبل از* 
                 تاريخ افراد و خانواده ھا با قلمروھای متفاوت که                  (

) ...امروز مربوط ھمۀ کشورھای ھمسايه است

دراوراق تاريخ به                                   (افغان نام افتخارآميزی نيست * 
) ...صفات بد و زشتی ياد شده است



منابع جغرافيائیمنابع جغرافيائی



:نقشه ھای جغرافيائی نشان ميدھند که

 م 1724 – 1600درنقشه ھای سالھای “ اوغان”و “ اغوان”، “پتان”مناطقی بنام * 
...دراطراف کوھھای سليمان درھند ديروزی قراردارند 

 م 1799 – 1751درنقشه ھای سالھای ) اطراف کوھھای سليمان(ھمين مناطق * 
...ياد شده اند “ اغوانستان”بنام 

م بساحۀ بزرگتری درجنوب 1855 – 1815نام افغانستان درنقشه ھای سالھای * 
...نشان داده شده است “ کابل”مملکتی بنام 

م جانشين کابل شده که شمال ھندوکش 1860نام افغانستان درنقشه ھای سالھای * 
...شامل آن نيست 

شامل تمام  ) ايجاد مرزھای مشخص(م 1893اين نام درنقشه ھای پس از* 
...قلمروی افغانستان امروزی شده است 



 جغرافيای منطقه1نقشه 



 درپاکستانکوھھای سليمان موقعيت 2نقشۀ 



م1600 درنقشۀ سال پتان ھا منطقۀ 3نقشۀ 



م1662 درنقشۀ سال پتان ھا واغوان ھامناطق * نقشۀ 



م1700 درنقشۀ سال کوھھای سليمان دراطراف پتان ھا واوغان ھا مناطق 5نقشۀ 



م1724 درنقشۀ سال کوھھای سليمان دراطراف اوغان ھا، اغوان ھا و پتان ھا مناطق 6نقشۀ 



م1751 درنقشۀ سال کوھھای سليمان دراطراف اغوانستان مناطق 7نقشۀ 



م1799 دراطراف کوھھای سليمان درنقشۀ سال اغوانستان مناطق 8نقشۀ 



م1815درنقشۀ سال ) اولين (دارالسلطنه کابل افغانستان درجنوب مناطق 9نقشه 



م1828 درنقشۀ سال کابلدارالسلطنه  مناطق افغانستان درجنوب 10نقشۀ 



م1838 درنقشۀ سال کابلدارالسلطنه  مناطق افغانستان درجنوب 11نقشۀ 



م1855 درنقشۀ سال دارالسلطنه کابل افغانستان درجنوب مناطق 12نقشه 



م1860 بعوض نام کابل درنقشۀ سال افغانستان نام 13نقشۀ 



 .مستنگ، دوکی وکوھھای سليمان نيزدرپاکستان امروزی ديده ميشود. م1893 پس ازسال افغانستان 14نقشۀ 



منابع تاريخیمنابع تاريخی



1. حدودالعالم من المشرق والمغرب – ؟ – 982 م
َسول دھی است برکوه، با : "درفصل سخن اندرناحيت ھندوستان وشھرھای وی

وچون ازآنجا بروی تا به ُحسينان، راه اندرميان دوکوه .  اندافغانانواندراو . نعمت
.“و راھی است با مخاطره و بيم. واندراين راه، ھفتادودو آب ببايد گذشتن. است

.“حسينان شھری است گرمسير، برصحرا نھاده”

پادشاه او مسلمانی نمايد و زن بسياردارد از مسلمانان، واز . نينھار، جائی است"
واندروی سه بت است . و ديگرمردم بت پرستند.  وازھندوان بيش ازسیافغانان
.“بزرگ



2. شھنامۀ فردوسی – فردوسی طوسی – 1008م

که نزديک زابل بسه روزه  راه     يکی کوه بد سرکشيده بماه  
+ + +
 وTچين و کرد و بلوچافغاننشسته درآن دشت بسيارکوچ       ز
+ + +

 سپاھش بلوچ       ابردشت خرگاه بگزيده کوچاوغاننژادش ز
+ + +

 به ننگاوغانچه دردژگزيدی بدينسان درنگ    که آمد ھمه نام 
+ + +

 بھم بر زنم           بدين دژ کين آتش اندر زنمافغانھمه مرز 
+ + +

 ھا در شھنامۀ فردوسی سيه چھره، ريش کافور، چشم خون، بد اوغان ھا يا افغان
. اندکنش، دزد، راھزن، باژگير، شوم، نامرد، Tفوک وبد نژاد معرفی گرديده



3. التفھيم – البيرونی – 1029 م

واندراو مملکت چينيان است و ميانۀ مملکت . واقليم سوم ازمشرق چين آغازد
زمين سند وشھرھای مولتان وبھاتيه وکروروکوھھای  ھندوان وتانيشر وقندھارو

وسيستان و } وکيکانان داور وزمين بست و قصدار{ تا زاولستان ووالشتان افغانان
 بصره و کوفه وعراق وشھرھای جزيره وشام و کرمان وپارس وسپاھان واھوازو

 قيه وفلسطين وبيت المقدس وقلزم و زمين مصرواسکندريه وشھرھای برقه و افري
ريای قبيله ھای بربريان اندرزمين مغرب وتا ھرت و سوس و شھرھای طنجه و بد

.محيط رسد



4. تحقيق ماللھند – البيرونی – 1030 م

. زندگی ميکندافغاندرکوھھای مرزغربی ھند تا وادی سند، قبيله ھای متعدد 

و اين است حد ھند ... از آن، وTيت راجاوري است  به سه فرسنگ ... قلعه Tھور
 ساكنند تا برسد به حوالي افغاناصناف فرق  از شمال و بركوھھاي باختر آن، که 

.زمين سند



5. الصيدنة في الطب – البيرونی – 1030 م

نرا در روغن آن موضع آ نوعي از زيتون كوھي است كه اھل افغاناندركوھاي 
.اندازند و خورند



6. تاريخ يمينی – عتبی – 1036 م

م1214 - توسط ابوالمشرف ناصح –ترجمه تاريخ يمينی 
م1317 – فضل ^ ھمدانی –) تاريخ سامانيان وبويھيان وغزنويان(جامع التواريخ 

حشم   و خلج كه صحرا نشينان آن بقاع بودند، در جمله افغانيانجماعت ... ”: درفصل فتح قصدار
“...ناصر الديني منحصر شدند

 ُ وحشم اغوزافغانیوازاصناف ترک و خلج و ھندو و: " ... درفصل گذشتن ايلک خان ازجيحون
“ ...لشکری فراوان جمع کرد

سلطان برسرسريت وغورمکيدت وخديعت اووقوف يافت که ازآن اھمال : "...درفصل واقعه ناردين
 را برايشان آغاليد، تانشيب وفراز افغانيانرجالۀ ديلم و عفاريت . وازمقاتلت روی بتابند...ميخواھد 

“...و پس و پيش ايشان فراگرفتند

 که مصاعد قHل ومعاقل جبال وطن ساخته بودند و افغانيانسلطان ازبھردفع : "درفصل افغانيان
ل شد تا تاختنی کند ومادۀ بوقت معاودت ازغز و قنوج دست تطاول به اذيال حاشيت او يازيده، مشغو

“.فتنۀ آن قوم منقطع گرداند، به آوازۀ جائی ديگرازغزنه بيرون آمد



7. تاريخ گرديزی – عبدالحی گرديزی – 1050 م

رسيد، آنجا مقام کرد وامير مجدود را با ) يا پروان(به ُھپيان ) مسعود(چون امير
تاد که دوھزارسوارسوی ملتان فرستاد واميرايزيدياررا سوی کوھپايۀ غزنين فرس

...آن وTيت نگھدار تاخللی نباشد :  وعاصيان بودند وگفتافغانانآنجا 



8. تاريخ سيستان - ؟ - 1054 م

. ذکری ازافغان وافاغنه ندارد



9. تاريخ بيھقی – ابوالفضل بيھقی – 1080 م

ياد ميکند که آرامگاه سبکتگين پدرمحمود " افغان شال"محلۀ درشھرغزنی را بنام 
.غزنوی درآنجا قرارداشت



10. فارسنامه – ابن بلخی – 1116م

. ذکری ازافغان وافاغنه ندارد



11. مجمل التواريخ – ؟ – 1126م

. ذکری ازافغان وافاغنه ندارد



12. فضايل بلخ – واعظ بلخی – 1219م

. ذکری ازافغان وافاغنه ندارد



13. تاريخ جھانگشای جوينی – الجوينی – 1260 م

 که به حشر رانده بودند افغانيانعقوبت وشکنجه آغازنھادند و خلجان غزنوی و 
 مينھادند دست به عقوبت ومثله که مثل آن کس نديده بود بگشادند؛ بعضی را برآتش

تا چھل روزبرين . وبعضی را به شکنجۀ ديگرمی کشت وبر ھيچ آفريده ابقا نميکرد
...نمط بگذاشتند و بگذشتند 



14. طبقات ناصری – منھاج سراج جوزجانی – 1260 م

 برده انصارحق بحکم آن فرمان بھمه بلندی ومضايق لورھا عميق دررفتند، وسرو
 که ھريک ازايشان گوئی زنده فيلی است افغانانبدست آوردند، خصوصا جماعت 

برکتف نھاده ويا برجی است برباره برای ھيبت برفرازاو بيرق } و{دوغژگاو } با{
...کشاده



15. تاريخنامۀ ھرات – سيفی ھروی – 1321 م

 افغانستان وOيت فصل راجع بوقايع 12نخستين اثری است که واژه افغانستان در
وشھرھای آن )  مستنگ652( بار ذکرشده با مرکز40کلمه افغانستان بيش از : دارد

ازجملۀ )  بکر757 کنکان ونھران وساجی و655 دوکی، 654 تيری، کھيرا، 653(
.وTيات ھرات بوده است

ملک شمس الدين کرت را که از... پادشاه منکو خان فرمود ...  قمری650بسال "
ِبه ملکی شھرھرات و توابع اوچون جام و باخزر و ... دودمان بزرگواريست  َ

اب کوسويه و خره و فوشنج وآزاب وتولک وغور و فيروزکوه و غرجستان و مرغ
وفراه وسجستان وتکين آباد } سبزوار{و فارياب و مرجق تا آب آموی واسفزار

 تا شط سند وحدودھند فرستاديم وزمام افغانستانوکابل و تيرا وُبستستان و} کندھار{
“ نھاديمحل وعقد وقبض وبسط اين وTيات مذکوره را درکف کفايت و يد اھتمام او

“.افغانان بيباک، شبرو، دزد، خونی، فتنه انگيز، بيوفا وغدارميباشد"



موقعيت بعضی شھرھای وTيت افغانستان مطابق تاريخنامۀ ھرات درنقشۀ 15نقشه 
...و ) کلھوری؟(تيری، مستنگ، دوکی، بکر، کھيرا : م1842سال 



16. سفرنامۀ ابن بطوطه – ابن بطوطه – 1354 م

 – ھندوکش -اندراب – بغHن –)  روز40( کندز – ... - بلخ – ترمذ – سمرقند – بخارا –خوارزم 
: غزنه– چرخ – پروان – بشای –پنجھير 

اميرآنجا بنام مزدک آغا ما درخارج غزنه قريۀ بود که ما درپای قلعۀ آن روی نھرآبی منزل کرديم، ”
.را اکرام فرمود وازآنجا بکابل رفتيم

 ناميده می افغان که درگذشته شھربزرگی بوده و اکنون قريۀ ازآن باقيمانده که طائفۀ ازعجم) ؟(کابل 
مردمی بسيارقوی ھستند شوند درآن سکونت دارند، افغانان درکوھستانھا مواضع مستحکمی دارند، 

 افغان} ِملک{پادشاه ... کوه بزرگی درآنجا بنام کوه سليمان وجود دارد . وبيشتربراھزنی ميپردازند
.دراين محل ساکن ميباشد

 که شاگرد يکی ازبزرگان اوليا بنام شيخ عباس افغانیزاويۀ ھست بنام شيخ اسماعيل ) ؟(درکابل 
 ھا درآنجا براھزنی می افغانبکرماش رفتيم که قلعۀ است بين دوکوه و ) ؟(ازکابل . بوده است

... ھا دردامنۀ کوه بودند و عدۀ ما زياد بودافغان. اين ناحيه را با جنگ وگريزطی کرديم. پردازند

از . رکھا است منزل کرديمروزديگرشامگاھان خودرا بقافله رسانيديم ودر ششنغارکه آخرين آبادی ت
وسرانجام بسHمت با رفقای ... آن پس وارد صحرای بزرگی شديم که پانزده روز راه طول آنست

“...م بدرۀ سند معروف بپنجاب رسيديم1333درسال ... خود به پنجاب رسيديم



17. تاريخ فيروزشاھی – شمس بن سراج – 1388 م

نات و وTيت کابل ازاقليم چھارم است درميان معموره واقع شده، شرق آن لمقا
کرنور و . غربی آن کھستان است. پرشاوروکاشغروبعضی ازوTيات ھند است

کوه ھندوکش . شمالی اووTيت قندوذ واندراب است. غوردر آن کوھستانھاست
. استافغانستاندرميان است، جنوبی آن فرمل، تغز و بنو و 



18. زبدة التواريخ – حافظ آبرو – 1426 م

 که در زمان افغانستانبعد ازآن وTيت قندھار و کابل و غزنين تا کنارآب سند و 
...حيات حضرت اميرصاحب قران

 تا حدود ھندوستان افغانستانبعد ازآنکه حضرت سلطنت شعاری ممالک قندھار و
...به اميرزاده قيدو بھادرارزانی فرمود

 را با اعمال سند و ھند به افغانستانتمام ممالک بHد کابل وغزنين و قندھار و 
...تصرف نواب ديوان او باز گذاشت 



19. مطلع سعدين – عبدالرزاق سمرقندی ھروی – 1452 م

 ...افغانستانذکرتوجه اميرتيمورکورگان به سيستان، قندھار و 

 سند و موکب ھمايون ازجيحون عبورنموده وTيت قندھار و کابل وغزنين تا کنار
... که درزمان حضرت صاحبقران فغانستانا

 با اعمال ھند و سند كه تعلق به افغانستانتمام وTيات كابل و غزنين و قندھار و 
...قيدو داشت  ميرزا 



20. روضات الجنات – معين الدين اسفزاری – 1493 م

... از توابع ھرات است افغانستانامرا گفتند که اسفزار و فراه و سجستان تا حدود 



21. روضة الصفا – خاوند شاه بلخی –  1498 م

. روی بايشان نھاد...  و جرمائی اوغانیاميرمبارز الدين برای مطيع ساختن قبايل 
اميرمبارزالدين سر ... متحصن شدند ... درقلعۀ سليمان و جرمائی اوغانیامرای 
... و جرماييان را مطيع کرد اوغانيانانجام 

ا براو شاھرخ حکومت بلخ را به پسرش ميرزا قيدو سپرد و قندھار و بHد سند ر
شاھرخ اورا درقلعۀ اختيارالدين ...قيدو پس ازچندی اظھار تمرد کرد. مسلم داشت

 به فرزند افغانستانمحبوس کرد وتمام وTيات او را از کابل وغزنين و قندھار و 
...خود سيورغتمش داد 



22. تاريخ حبيب السير – خواندامير – 1523 م

جميع کشميروTيتی است دروسط اقليم چھارم وعرصه آن ملک طوTنی افتاده واز
 ھند جوانب محفوفست بجبال بلند کوه جنوبيش بجانب دھلی و بعضی ديگرازبHد

ته اتصال دارد وکوه شمالی بطرف بدخشان ومواضع خراسان و جبل غربيش پيوس
 ميباشد وشرقيش منتھی ميشود بمبادی اوغانبمنازليست که محل توطن اقوام 

...اراضی وTيت تبت 



23. بابرنامه (متن انگليسی)  – بابر – 1530م

...سلطنت کابل وزابلستان * 

... وجود دارد ولی واژه افغانستان درآن بکارنرفته است افغانواژه * 



24. اکبرنامه – شيخ ابوالفضل مبارک – 1602 م

 و بد معاشی خود متوھم شده در قلعه گواليار به افاغنهو زمانی دراز از اوباش ... 
...سرميبرد 



25. تاريخ فرشته – فرشته – 1615 م

:آخرين اثری که نام افغانستان درآن بکاررفته

چون اوTد ايشان بسيارشد ازکوھستان برآمده مواضع معموره ھندوستان  ... افغان القصه مسلمانان 
اجه اجميرخويشی داشت را مثل کرناج و پيشاور و شنوران متصرف گرديدند وراجه Tھور که با ر

 پياده درنھايت استعداد برسر 5000 سوارو2000قصد دفع فتنه ايشان نموده يکی ازامرای خود را با 
د دراين دفعه خلج و غور ومردم کابل که به حيله اسHم مزين بودند امدا.  سرکش گسيل نمودافغانان

جنگ با کفار  70 ماه 5ودرمدت ...  کس به مدد آمدند 4000ايشان برذمه ھمت خود فرض شمرده 
...کرده ودر اکثرمحاربات غالب شدند 

 
ال مسلمانان کوھستان بکجا مردم کابل وخلج به جا ومقام خود رفته، ھرکه ازايشان ميپرسيد که احو

 بگوئيد که جز افغانستانرسيد وچه صورت پيدا کرد؟ ايشان جواب ميدادند که کوھستان مگوئيد، 
ظاھرا بدين سبب مردم به زبان خود امکنه ايشان را . افغان وغوغا درآنجا چيزی ديگری نيست

... ميخوانند افغان و وجود ايشان را افغانستان



26. جھانگشای نادری – مھديخان استرآبادی – 1747 م

... است افاغنه و افغانُپر از واژه ھای :  صفحه868در

...اما نامی از افغانستان وجود ندارد 



27. تاريخ احمدشاھی – محمودالحسينی – 1773 م

نوشته )  صفحه746در( سال سلطنت او25منشی احمدشاه ابدالی اين کتاب را طی 
: است

ولی ازقول او ميگويد که آرزو (وجود ندارد “ افغانستان”درتمام کتاب حتی واژه 
) ... دارد روزی پادشاه تمام خراسان شود

...، خراسان و ايران است افاغنه، افغانُپرازواژه ھای 

ُشاه دردران”احمدشاه را  ...ميخواند “ افغانايل جليل ”و از “ ُ

...ميخواند “ دارالسلطنه”و کابل  و ھرات را “ دارالقرار”کندھار را 



28. سفری ازبنگال تا انگلستان ازطريق شمال ھند، کشمير، افغانستان، 
فارس و روسيه (متن انگليسی) – جورج فوستر – 1798 م

ازشھرھای پشاور، جHل آباد، کابل، غزنه، ) زمان تيمورشاه(1783درسال 
. نام ميبرد ولی حدود آنرا ذکرنميکند" افغانستان"از. کندھاروھرات عبورميکند

" افغانحکومت "مناطق کشمير، پشاور، کابل، کندھار وھرات را مربوط * 
. ميخواند

و بلخ را پايتخت ازبيکھای ترکستان " افغانپايتخت امپراطوری "کابل را * 
. ميگويد



 ميHدی1798درنقشه فورستردر " افغان"مناطق 16نقشه 



29. گذارش سلطنت کابل و ملحقات آن درفارس، ترکستان و 
ھند (افغانان) – الفنستون – 1815 م

 و سيستان، بخشی ازخراسان و مکران، بلخ با ترکستان و افغانستان"کابل را شامل 
.ميداند" کيHن، کتور، کابل، کندھار، سند، کشمير با بخشی از Tھور و ملتان

را براين } افغانستان{لذا من اين نام ... افغانھا نام عمومی برای کشور شان ندارند"
نامی که توسط ساکنان اين سرزمين برتمام کشور اطHق ميشود ... کشورميگذارم 
.“خراسان است

ت جدا از ازاينجا نيزميتوان استنباط کرد که افغانستان آنروزی، ھنوزمناطقی اس
درتطابق با موقعيت (سيستان، کندھار و کابل يا ھمان اطراف کوه ھای سليمان 

...در پاکستان امروزی ) تاريخی آن درسده ھای قبلی



 ميRدی1815درنقشه الفنستون در " دارالسلطنۀ کابل”ساحه افغانستان در



30. بستان السياحه – زين العابدين شيروانی – 1820م

فقيرچند سال با آنجماعت مجالست کرده وايام ... : صفحه 673کتاب بزرگی است در
...بسياربا ايشان بسربرده 

، طوايف و سلطنت ايشان؛ اما درتمام کتاب ذکری از افغانانفصلی دارد درذکر
.افغانستان وجود ندارد



31. نژادھای افغانستان – بيليو – 1880 م

آنچه بنام قوم . ميگويند" افغان" را بشکل نادرستیافغانستانمردمان مختلف باشندۀ 
  گفته ميشود ترکيب غيرمتجانس واقوام مختلفی است که بطور ضعيفی يکجاافغان

رجی در ساخته شده و آنھم تازمانيکه يکی ازآنھا بکمک و پشتيبانی يک قدرت خا
.موقعيت قوم حاکم نگھداشته شود

 بوده؛ نام افغان سال گذشته، اين موقعيت مسلط دراختيارقوم 130در جريان حدود 
.ازھمينجا ناشی شده است" افغانستان"وکشور" افغان"قوم مخلوط 



32. جغرافيای تاريخی سرزمينھای خRفت شرقی – گای 
ليسترينج – 1905م

) ؟(را يکقرن بعد ازقزوينی ديده است گويد که کابل ) ؟(ابن بطوطه که کابل ...
دردرزمان گذشته شھری بزرگ بوده واکنون فقط بصورت دھکده ايست که يک 

.  درآنجا زندگی ميکنندافغانمعروف به } عجم{قبيله ايرانی 



سراج التواريخ – کاتب، فيض محمد ھزاره  - 1912م

... متعلقۀ آن  ترکستانوافغانستان اميرحبيب ^ پادشاه خود مختار *



33. ساختار اقتصادی افغانستان – پولياک – 1950؟

. مسکن اصلی افغان ھا را دامنه ھای کوه ھای سليمان ميداند* 

ی رشد نفوس، جستجوی چراگاه، اجيرشدن وھمدستی با اشغالگران راعلل اساس* 
سرزمينھای خراسان ميخواند " اشغال"سرازيرشدن اين قبايل ازکوھھای سليمان و

دد و تا که با تشکيل حاکميت قبيلوی آنھا درقرن ھجدھم، اين پروسه تشديد ميگر
...امروزادامه دارد 



معاھدات و قراردادھامعاھدات و قراردادھا



معاھدات و اسناد مھم درآرشيف مربوط به افغانستان از 1809 تا 1930م

1809 جون 17در" شاه کابل"با شاه شجاع ... معاھده * 

1839 جون 9در" شاه ھرات"با يارمحمدخان وزيرکامران ... يادداشت * 
1839 اگست 13در" شاه ھرات"با شاه کامران ... معاھده * 

+ + +                                            
1855 مارچ 30در" والی کابل وممالک افغانستان"با اميردوست محمدخان ...معاھده * 
1857 جنوری 26 در“حاکم کابل وممالک افغانستان"قرارداد با اميردوست محمدخان * 

+ + +                                            
1879 می 26در" اميرافغانستان وملحقات آن"معاھده گندمک با اميرمحمد يعقوب خان * 

1893 نومبر 12شمال اکسوس در " اميرافغانستان وملحقات آن"قرارداد با اميرعبدالرحمن خان * 
}درباره خط ديورند{1893نومبر12در" اميرافغانستان وملحقات آن"قرارداد با اميرعبدالرحمن خان * 

}تائيد خط ديورند{ 1905 مارچ 21در" اميرافغانستان وملحقات آن"معاھده با اميرحبيب ^ خان * 
                                           + + +

}تائيد خط ديورند{ 1919 اگست 8در “ شاه افغانستان” امان ^معاھده صلح درراولپندی با * 

}تائيد خط ديورند{ 1921 نومبر 22در“ امان ^”معاھده درباره روابط دوستی وتجارت با * 

}تائيد خط ديورند{ 1930 می 6در“ نادرشاه”تبادل يادداشت با وزيرافغان درلندن با * 



آرشيف پنجاب

در ) شاه مخلوع کابلوشجاع الملک (معاھده حکومت برتانيه با رنجيت سنگ * 
. 1838 جون T26ھوردر

آنرا نخستين نام افغانستان برای اولين بار درھمين معاھده ذکر گرديده که ميتوان 
).اطراف کوھھای سليمان(صورت رسمی اين نام درمعاھدات خارجی خواند 

 نوت

درمعاھدات حکومت برتانيه و شاه فارس درسالھای
بکار" افغانھا"و" شاه افغان"، کلمات 1809 و1801 

... برده شده وکلمۀ افغانستان وجود ندارد 



نتيجه گيرینتيجه گيری



:باساس نقشه ھای جغرافيائی

 م 1724 – 1600درنقشه ھای سالھای “ اوغان”و “ اغوان”، “پتان”مناطقی بنام * 
...دراطراف کوھھای سليمان درھند ديروزی قراردارند 

 م 1799 – 1751درنقشه ھای سالھای ) اطراف کوھھای سليمان(ھمين مناطق * 
...ياد شده اند “ اغوانستان”بنام 

م به ساحۀ بزرگتری در 1855 – 1815درنقشه ھای سالھای “ افغانستان”نام * 
...نشان داده شده است “ کابل”جنوب مملکتی بنام 

م جانشين کابل شده که شمال ھندوکش 1860نام افغانستان درنقشه ھای سالھای * 
...شامل آن نيست 

شامل تمام قلمروی ) ايجاد مرزھای مشخص(م 1893اين نام درنقشه ھای پس از* 
.افغانستان امروزی شده است



1855                                                1828                                  1815

1799                                                            1751

1724                                                             1700                                                 1662

1893                                                             1860



:باساس معاھدات با انگليسھا

...خوانده ميشود “ شاه کابل ”1809شجاع الملک درمعاھدۀ * 

...خوانده ميشود “ شاه ھرات ”1839کامران درمعاھدۀ * 

حاکم کابل و  ”1857ودرقرارداد “ والی کابل وممالک افغانستان ”1855دوست محمد در معاھدۀ * 
...خوانده ميشود “ ممالک افغانستان

اميرافغانستان و ”، محمد يعقوب خان بنام 1879برای اولين باردر معاھده گندمک در سال * 
...ناميده ميشود “ ملحقات آن

واميرحبيب ) م1893(درمعاھدات بعدی با اميرعبدالرحمن “ اميرافغانستان وملحقات آن”اين نام * 
...تکرار ميگردد ) م1905(^ 

̂ ” امير"و" ملحقات آن"که کلمۀ ) م1919(فقط درزمان اميرامان ^ است *  حذف گرديده وامان 
بحيث نام ) بدون تصويب ھيچ مرجعی(“ افغانستان”خوانده شده وباينترتيب “ شاه افغانستان”بحيث 

...رسمی کشورباقی مانده است 



:باساس منابع تاريخی
 نام - ساله 1000 با سابقه “اوغانيان”، “اوغانی”، “اوغان”، “افاغنه”، “افغانيان”، “افغانان”، “افغانی”، “افغان”* 

...قومی بوده است دراطراف کوھھای سليمان در پاکستان امروزی 
 

 وTيتی بوده است جدا ازکابل، غزنين، کندھار و سيستان تا - ساله 700با سابقه “ اوغانستان” و “افغانستان”* 
...يعنی اطراف کوھھای سليمان درپاکستان امروزی . رود سند

وجود “ افغانستان”واژۀ بنام ) م1773تا ( ساله او 25دوران سلطنت “ تاريخ احمدشاھی”حتی دراثرمشھور* 
...ندارد و ھمه جا سخن ازخراسان و ايران است 

...درج است “ اميرخراسان”م 1867حتی درُمھرمحمد افضل در* 

 ...، خود را اميريا شاه افغانستان نگفته اند )م1880(ھيچيک اززمامداران اين قلمرو تا عبدالرحمن * 

که موقعيت اصلی آن درپاکستان " افغانستان"بدنام ترين واژه دراوراق تاريخ سرزمينی است بنام " افغان* "
...امروزی قرار دارد 

ردد که درطول قرنھا، خود را امروزتHش ميشود اين دو نام درسرزمين ھای اشغالی برمردمانی تحميل گ* 
...می ناميدند " خراسان"ميگفتند وسرزمين خود را " خراسانی"



تمام منابع نشان ميدھند که:
 ساله نام قوم يا منطقۀ بوده                         1000افغان يا اوغان با سابقۀ * 

...است دراطراف کوھھای سليمان در پاکستان امروزی

 وOيتی ساله نام 700با سابقۀ افغانستان يا اوغانستان بحيث يک منطقۀ جغرافيائی * 
 ...بوده است دراطراف کوھھای سليمان درپاکستان امروزی 

... بوجود آمده است  امان ]–عبدالرحمن در زمان افغانستان بحيث يک کشور * 

وجود ندارد ) درجغرافيه(وباين شکل ) درتاريخ( باين نام کشوریم، 1893قبل از* 
 ھمسايه تاريخ افراد و خانواده ھا با جغرافيای متفاوت که مربوط ھمۀ کشورھای(

) ...است

دراوراق تاريخ به صفات                              (افغان نام افتخارآميزی نيست * 
) ...بد و زشتی ياد شده است



پيروز باشيدپيروز باشيد


