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 سخن اول

در مةوة    19/7/1330در مورخة    ،مقاله ای است که مرحوم احمد علی کهزادعنوان  «افغانستان و ایران»

ان باستان در تهران ارائةه کةردب بةودق ی ةای کهةزاد در ین ةمةان مةدیر کةا مةوةیا افغانسةتان بةود و            ایر

مطالعات وسیعی در رابطه با تاریخ باستان داشتق ایشان که رئیس انجمن تةاریخ افغانسةتان نیةز بةود، در     

و اراد  حاکمةان  ةمین  تدوین تاریخ افغانستان و در وا ع تاریخ سةاةی بةرای افغانسةتان مطةابا خواسةت      

 تالش های ةیادی نمودق ،و ت این کشور

تاریخ باسةتان افغانسةتان را بةرخال      ،ینچه که در این مقاله مورد توجه است این است که ی ای کهزاد

در یگانگی با ایران نوشته و برپیوند تاریخی، فرهنگی و سیاسی دو ملت کتاب ها و نوشته های دیگرش 

کردب استق در حالی که ایشان در انجمن تاریخ سةعی کةردب بودنةد بةه کمة       افغانستان و ایران تأکید 

سایر نویسندگان افغان، تاریخ ایران و افغانستان را اة ابتدا دوگانه و جدا اة ها تدوین نمةودب و دو ملةت   

 بیگانه و ر یب متخاصا  لمداد نمایدقبه نحوی را 

 ای کهزاد یگاهانه یا نا یگاهانه در ایجاد اخةتال   با توجه به اهمیت موضوع و نیز نقش منفی که ی      

و دوگانگی تاریخی و فرهنگی میان افغانستان و ایران داشت، انتشار این مقالةه بةرای روشةن شةدن فتنة       

بسیار مها استق ی ای کهةزاد در ایةن مقالةه تمةام رشةته هةایی را کةه بةرای         تاریخی و فرهنگی جدایی 

تا حدی ةیادی پنبه فغانستان و ایران در نوشته های دیگرش بافته بود تاریخی و فرهنگی میان ادوگانگی 

  کردب استق

 ابا ذکر است که به منظور ایجاد سهولت در خوانةدن و در  مطلةب، عنةوان هةای داخةا مقالةه             

 باتوجه به موضوعات مطرح شدب توسط نویسند  این سطور ایجاد شدب اندق

 سید محمد با ر مصباح ةادب                                                                                          
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 سابقة جابجایی و پراگندگی آریایی ها

و « یمودریا » و ا یانوس و مجرای اکسوس « دجله » و تیر گرس « سند » درفالت بزرگی که بین اندوس 

فقاة منبسط است دو کشور یریایی افتادب که نژاد اجدادشان دب هةزار سةاق  بةا اة    بحیرب خزر و سلسله  

بام دنیا، فرود یمدب اندق پامیر و خا  های ما حوق ین ةادگاب یریایی نیاکان افغةانی   دامنه های پامیر، اة

ب یة  بةرادر   و ایرانی استق یریایی ها اة دامنه های پامیر به جلگه ها و درب های افغانستان پراکنةدب شةد  

گر به طر  غرب رفةت و در خةا  هةای بةین سةواحا جنةوبی خةزر و شةمالی         یاین جا ماند و برادر د

ا یانوس و تا کنارب های دجله رحا ا امت افکند و یهسته یهسته اة احفاد ایشان ین جةا  بایةا افغةانی و    

 قاین جا عشایر ایرانی منشعب شد و نشو نما پیدا کرد و بر تعداد ایشان افزود

سایر ا وام یریایی که امروة در  ارب اروپةا و حتةی یمریکةا پراکنةدب شةدب انةد نسةبت بةه ةادگةاب و                

پرورشگاب های فرعی و صورت مهاجرت های خود هر چه اة راب حةدس و خیةاق و تصةور مةی گوینةد      

ه هةی  گونةه   بگویند، ما افغان ها و ایرانی ها در حالی که کتابی مانند اوسةتا در دسةت داریةا محتةا  بة     

یا باب اوق حصةه سةوم اوسةتا، مهةد نةژاد      » وندیداد»حدس و خیاق و تصور نمی باشیا، ةیرا فرگاد اوق 

یریایی جمعیت افغان و ایرانی را با علت مهاجرت که سردی دامنه های مرتفع و سردسیر پامیر باشةد بةا   

 ه شرح می دهد و طور صةحی   مراتب حرکت و مهاجرت  وم  دم به  دم، ناحیه به ناحیه، عال ه به عال

 و صری  نشان می دهد که اة ین بهتر تصور نمی توان کردق

دایةی  »که سرچشمه علیای « اریانا ویجو»به اساس شهادت اوستا، نیاکان مشتر  افغانی و ایرانی اة       

لةت ةمسةتان   را در دامنه های پامیر در بر مةی گیةرد بةه ع   « سر دریا» و « یمودریا»یعنی « داراگا»و « تی 

یعنی سغدیان و عال ه مرو فرود یمدند واة ینجا به « ورو» و « سغدب» طوالنی و سردی هوا تر  گفته به 
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بلةخ  » یعنةی  « بخةدیا سةریرام اردو و در فشةام   » عبور کردب و در« ریادیمو»سواحا چپ رود اکسوس   

 مسکن گزیدندق« ةیبا دارای بیرق های بلند

می توان ترجمةه  « بلخ درخشان» ادبیات پهلوی است که ین را « بخا بامی »همان » بخدیا سریرام»     

ساخته و مسعودی همةین مفهةوم   « بلخ بامی» کرد و فرخی سیستانی عیناً اصطالح پهلوی را به ةبان دری 

بلةخ  » گردانیدب و اولین شاعر شاهنامه سرای بلخ، د یقی به ةبةان شةعر ین را   « انبلخ اکس» را به تاةی      

بةه بلةخ بةامی دادب و    « وندیةداد » صفت دیگری است کةه  « اردوو در فشام» تعبیر فرمودب ]است[ق « زینگ

 واض  می ساةد که چطور بار اوق درفش مجد و عظمت یریایی در بلخ گزین افراشته شدق

پس اگر اوستا شاهنامه و سایر شةعرای غةزق گةوی و چکامةه سةرای مةا بلةخ را مرکةز سةالله هةای                 

و خاندان اسپه شاهیان تا ةمان گشتاسب شاب دانسته اند گزا  « کیانی» و « گوانی»پیشدادیان و « داتاپارا»

 نگفته اندق

، «نیسایا» اوستا، ورود یریایی نیاکان افغان و ایرانی را در بلخ متو ف نمی ساةد و بعد اة این اة مناطا     

ة : حوةب مرغةاب ، حةوةب هةروی رود و حةوةب     یادیوری می کند که عبارت ا« ویکرب ته» و« هرای وب» 

 کابا رود استق

می یید که اولی را به حدس بعضی طةوس و برخةی  غزنةه تعبیةر     « خننته » و « اوروب» سپس، عال ه های 

است که در والیةت  « ارگون » یا « روب » عبارت اة عال ه « کایگر » کردب ولی به عقیدب دانشمند جرمنی 

تعبیر کردب « گرگان» یا « هیرکانیا » ، «ورکانا » را به علت باشندگان ین « خننته » بق جنوبی افغانستان افتاد

 اندق

واض  می شود که برادر ایرانی اة برادر افغانی جدا شةدب اة همةین معبةر گرگةان عبةور کةردب و بةه              

هةا را اة  طر  خا  های جنوب سواحا بحیرب خزر رهسپار گردیدب اسةتق پیشةتر راب انتشةار یریةایی     

مراجعه کردب می بینیا « وندیداد » بخدی تا منتها الیه جنوب و شماق غرب افغانستان دیدیا، این  باة به 

یعنی حوةب هةای شةاداب و   « ای تومنت» و « هری وی تی» که دسته های دیگر عشایر یریایی چطور به 

یعنی عال ةه غزنةه هةا اسةمی     « ب کخر» وسیع ارغنداب و هیرمند پراکندب و مستقر گردیدب اندق هکذا اة 

 گانه وندیداد استق 16درمیان مناطا 

ها است که مد قین در تعیةین ینهةا بةه    « رانگه » و « ورنه » در میان این ناحیه ها یکی در جایی مثا       

صورت یقین موفا نشدب اندق چیزی که باالخرب در فهرست اسمای خةا  هةای اوسةتایی مةبها و  ابةا      

یةا  « هفت رود» و دومی را  را منطقه« ری» است که اولی را « هپته هندو» و « رب گه » ر  د ت است تذکا

به « ری» پنجاب می دانند و این دو تسیمه خود واض  می ساةد که باالخرب چطور ی  شاخه یریایی به 

» و « وماگ» و « کرم » حوالی تهران امروةی رسید و شاخه دیگر اة مسیر رودخانه کابا و ومعاونین ین 

یعنی رودخانه سند که خط فاصا و سر حد « سندهو » )کرومو ، گوماتی، سواستو سردویدی( اة « سواتو
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انیتکوا( و نیا  ارب هند است عبور کردب و به خا  هةای   ناطبیعی و تاریخی خا  های یریا نشین )یریا

 هفت یب یا پنجاب فعلی منتشر شدندق

و اة حةوةب اکسةوس تةا انةدوس مهةد اولیةه و       « ری» تا « پامیر»یی اة اوستا، من حیث مطالب جغرافیا      

پرورشگاب یریایی نیاکان مشتر  افغانی و ایرانی را خوب  می شناسةد و بةه کةوب هةا و رودخانةه هةا و       

پیداوار وحاصالت ین بلد استق شرح اسمای کوب ها و رودخانه های متذکر  اوستا و تعیین مو عیت ین 

 فیایی است که در حدود این مقاله کوچ   نمی گنجدقها مبحث مفصا جغرا

مخصوصاً کوب ها ی متذکر  اوستا خیلی ةیاد و متعدد است و واض  استنباط می شود کةه سةرةمین         

 طعه خةا  میمةون یریةا نشةین کةه مو عیةت اکثةر ین در مةا حةوق سةنگال  عظةیا             16اوستایی یعنی 

ن سلسله کوب که ستون فقةرات افغانسةتان را تشةکیا مةی     هندوکش تثبیت شدب کوهستانی یودب، خود ای

یاد شةدب و  « یوپائی ری سنا» ی دها به نام «یسنا»و در فقرات دو و یاةدب « ةمیادیشت»دهد در فقر  سوم 

معنی دارد صفتی است که بلندی این کوب سر بةه فلة  کشةیدب را    « بلندتر اة پرواة عقاب » این اسا که 

 ترسیا می کندق

تذکار یافته و اپارسین شةکا پهلةوی   « اپارسین» به صورت « بنداهش»به همین اسا و صفت در این کوب 

بر می یید کوب اپارسین اة سیستان تا سینیسان « ةاد سپرام»نام اوستایی ین استق  راری که اة بنداهش و 

ود و هیرمنةد اة  یعنةی هریةر  « هتومند » و « هرو » انبساط داشت و رودخانه های« اة سیستان تا چین» یعنی

» ؟ ین سرچشمه می گرفتق ییا بلندی و طوق و مو عیت هندوکش را اة این بهتر می توان تعریف کرد 

کوب دیگری است که در حواشی جنوب شر ی افغانستان افتادب و اسا ین مرکةب اة  « ه گونه گیریتسپی

مةورد توجیةه رنةا هةا      گونةه همةین کونةه و گةون کةه بیشةتر در      « سفید» یعنی« سپیته » سه کلمه است 

مةی  « کةوب سةپید گةون   » در پارسی این سه کلمه ترکیبةی را  «ق کوب» یعنی « گیری » استعماق می کنیا و 

را امروة در مورد کوب مذکور استعماق می کنیا ولی علی العلوم « سفید کوب» توان ترجمه کرد و تسمیه 

است که نظیر این دو کلمةه، صةدها بلکةه    بیشتر معموق و مرج  است و این اسا پشتو « سپین غر» تسمی 

 یا اوستایی را در خود حفظ کردب استق« ةند» هزارها کلمات 

در  طار کوب های متذکر  اوسةتا، برخةی دیگةر هةا اة لحةام ترجمةه لفظةی و مو عیةت جغرافیةایی               

سةفید  » یا  «کوب سفید پوش» سپیته ورنه« بر  کوب» و فرب یات « سیاب کوب» مشخص است مانند: سیامکه

صةد کیلةومتری    وکوب پروان د« پورانا» که در مقابا سیاب کوب بین هریرود و حوةب مرغاب افتادب و« کوب

که در حصص شر ی کشور پشتونسةتان ]ایالةت سةرحد شةمالی     « تیرا» یعنی کوب « ستیرا » شماق کابا و 

و در یسةنای دهةا اوسةتا ایةن     پاکستان[  رار دارد و کوهی است که اة بلندی سر ین به ستارب می خورد 

به طر  کوب تیرا که سر ین بةه سةتارب مةی    » یعنی « اوی سیترا ستارو سارا » جمل  اولی چنین ذکر شدب: 
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در پشتو موجود است و ارتباط هر دو ةبان ملی ما را به ةبان « ستار» در پارسی و « ستارب » کلمه «ق خورد

 اوستایی وانمود می کندق 

در اوستا نام هایی است که برخی واض  و مشخص شةدب ماننةد هیتومنةت )هیرمنةد( ،     اة رودخانه ها ها 

 هری ویتی )ارغنداب(، خواسپه )خسپاس( ، هواسترب )خاش رود( ، فرب داتا ) فراب رود( و غیربق

تذکار یافته نشان مةی دهةد   « یسناها» و  سمتی در« وندیداد » مطالب جغرافیایی اوستا که  سمتی در       

اجداد ما در عصر اوستایی به کدام انداةب سرةمین مسکونه خویش را به خةوبی مةی شةناختند و چةه     که 

  در به کوب ها و درب ها و جلگه ها و رودخانه ها و خواص و ممیزات ین یشنا بودندق

بندب اوستا و عصر اوستایی را در تمام مسایا مشتر  علمی، ادبةی، فرهنگةی، حماسةی، فلکلةوری،           

 ی که خوشبختانه میان افغانی و ایرانی موجود بودب و هست، مبدأ می دانا، مبدأ بزرگ، مبدئی که اخال

سرچشمه معنویات و فرهنا و ادب هر دو ملت بودب و اة سه هزار ساق به این طر ، طةوری افغةانی و   

 ایرانی را در  الب واحدی در یوردب که باید گفت ایشان ی  روح اند در دو بدنق

هزار سةاق دیگةر    7ة   6بهه ای نیست که اجداد افغانی و ایرانی به حیث دو برادر یریایی در حدود ش      

را  با اة عصر اوستا در ماحوق پامیر گذرانیدب و مشترکات عر ی و نژادی ین ها حتی دریناو ات تثبیت 

و شةواهد بةارة ین    یافته بود و مشترکاتی ها که میان یریایی های افغانی و ایرانی و هندی موجود است

 دیدب می شود مربوط به همان اةمن  دور افتادب استق« اوستا » و جزوب های « ویدی» در کتب 

هنةد و  » این جا، در این مقاله که موضوع مشخصی دارد به مشترکات کتله های یریةایی بةه مفهةوم          

اوستا کتابی که ةرتشت سةپنتمان در  کار ةیاد ندارمق این جا فقط در روشنی « هند و ایرانی» و  « اروپایی

بلخ بامی دردربار گشتاسب شاب پدید یورد و اة مشترکات مذهبی و فرهنگی و ادبی و حماسی دو ملت 

افغان و ایران است، خطوط مختص  معنوی دو ملت برادر را جسته جسته و مختصةر مطالعةه مةی کنةیا و     

  وی تر ساخت اة نظر می گذرانیاقچیزهایی که این رشته را به تدریج در دورب های بعدی 

 

 مشترکات و ویژگی های افغانی و ایرانی

در روی ةمین ملت های ةیادی دیدب می شود که در مبدأ یا در ی  دورب معین عمر خود عرق، خةون،  

دین، ادب، ةبان، ساح  واحد جغرافیایی طبیعی یا دورب مشةتر  تةاریخی یةا مجةاورت و یة  رنگةی       

ن ایشان تولید کردب مانند ا وام و ملا اسالو یا ژرمن یا التین یا ملةا ترکةی نةژاد یةا     ا لیا، مشترکاتی میا

ا وام شبه جزیرب بالقان یا شبه جزیرب ایبری  یا ملا عربی ةبان و یا حتی دو ملت التةین ایتالیةا و فرانسةه    

 که در دو طر  کوب های یلپ دو خواهر التینی اة ین ها تشکیا کردب استق

ته های ا وام و ملا مشترکاتی بین خودشان دارند کةه تةأریر ین در بعضةی مةوارد عمیةا هةا       این دس     

 هست ولی ملت افغان و ملت ایران اة نظر تشابه و ارتباط باهمی وضعیت خاصی دارندق 
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 راری که باالتر متذکر شدم بندب مبدأ اساسی همه مشةترکات ادبةی، فرهنگةی، اجتمةاعی، اخال ةی            

ی، فکری، هنری  بایا افغانی و عشایر ایرانی را که اة ین به طور متقابا ملت افغان و ملت رةمی، حماس

ایران در مرور ةمانه ساخته شدب است همان مقررات و اصةوق و اساسةات اوسةتا مةی دانةا کةه در تمةام        

تةاریخ   پهلوهای ةندگانی فرهنگی و ادبی و اجتماعی ما تأریر افکندب و تأریرات ین در دورب های بعةدی 

ةندگانی ما چه در افغانستان و چه در ایران در ةمینه هةای مختلةف وجةود داشةته و درلفافةه پةردب هةای        

جدید به رنا های مختلف که شناختن ین ها در همه جا خالی اة اشکاق نیست تا حاق دیدب می شةود  

ا وامی است، بقایای  که معر  ما تحت الشعور« فولکلور و فول  سان  » و داستان ها و اشعار عامیانه 

 این تأریر را معرفی می تواندق

افغانی و ایرانی چرا یکسان فکر می کنند ؟ چرا ةبان مشتر  دارند ؟ چرا ادبیات مشتر  دارنةد ؟        

چرا داستان ها و اسطورب های حماسی ینها ی  چیز است ؟ چرا دارای ی  ذوق اند ؟ اة این چراها در 

 ر ساله ما ةیاد است و در هر  دمی به یکی اة این چیزها مواجه می شویاقتاریخ ةندگانی چندین هزا

عالوب بر کوایف مشتر  محیطی که هر دو ملت در دو گوشه ی  فالت ةندگانی داریا و اةدورب       

های باستان در ین جا بودب و هستیا و خواهیا بود، عالوب بر ممیزات مشتر  عر ی و نژادی که سةلوق  

را یکسان تعبیه و پرورش دادب، عالوب بر مشةترکات دورب ةنةدگانی بةاهمی در دامنةه هةای       های دماغ ما

پامیر که ین را دورب یریایی خوانند، همین تمدن و فرهنا مشتر  اوستایی که مرکز ین بلةخ بةامی و   

 گانه خا  های اوستایی ما حوق هندوکش بود و دامنه تأریر مذهبی و 16ساحه نشو و نمای ین  طعات 

ادبی و فرهنگی ین تمام فالت را اة منتها الیه غربی، اة سیحون تا دجله فراگرفت، تةأریر کلةی و اساسةی    

 داردق

ییین مشتر  اوستائی ، فرهنا مشتر  اوستائی،  وانین اجتماعی مشتر  اوسةتائی، سةالله هةای          

هنامه منظوم و منثور و سایر نامةه  داستانی یا نیمه داستانی و نیمه تار یخی پیشدادی و کوانی و اسپه که شا

های باستان صحنه های فعالیت و  درت نمایی ین ها را در بلخ و کابا و ةابا و سمنگان و سیستان  رار 

که ایشان را ارواح پا  جاویدانی می توان خواند، با صدها پهلوانان « امشه سپنتا»و « یزاته ها» می دهند 

اس ی  نوع میتولوژی مشتر  دو ملت را تشکیا می دهد، هةر  مشتر  که به اصطالح     غربی ها اس

 کدام ین خاطرب ای است که یاد ین ما را به ها نزدی  تر می ساةدق

هومتةه،  » یا  ةو  نیکةی بةا  ةو  بةدی،      « انگرو مینو» با « سپنته مینو » مبارةب ورشنی با تاریکی، مبارة        

هر کدامش به جای خود اساسةی اسةت کةه    « کردار نی  پندار نی ، گفتار نی ،» یا « هوخته، هورشته

روی ین شالودب کا  مشتر  عقاید و افکار باستانی ما گذاشته شدب و ین کا  را معماران علةا و ادب  

و  فرهنا مشتر  هر دو ملت در طی هزاران ساق دیدب بانی، مرا بت و مرمت نمودند و نگذاشتند کةه  

قیدب به جاویدان ماندن روح وا حترام روح نیاکان متوفی که در اوستا اة گزند باد و باران یسیب ببیندق ع
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یاد شدب، محبت به کانون خانوادب، عال ه به خا  و وطن و  وم و مبارةب با ةشتی، با « فرب وشی» به کلمه

» خرد نی  بةر علیةه   « سپنته مینو » تاریکی، با عنصر خبیث، با عنصر بیگانه و تشویا مردم به همکاری با 

  و  مظلا، روح حماسی و رةمی را در میان دو ملت افغان و ایران به او  کماق رسانیدق« انگرومینو

دستور اوستا مبنی بر صحت و سالمتی بدن، مبنی بر پةاکی تةن و روح، اهمیةت ةیبةایی و تناسةب و            

در سةالمتی  « مشةید ج» یةا  « یاما»  شنگی اندام سبب شد که نژاد ما همیشه صا  و نیرومند و  وی باشدق 

 بدن افراد اهمیت بسیار می دادق 

سینه فرا ، شانه های عریض،  امت بلند و مخصوصاً چشا نافذ و روشن، افتخار مةرد بةود، روشةنی          

 نگاب، تیزی نگاب در موارد مختلف تعریف شدب]است[ق

بةذوق مةی داشةتندق    در جامعه اوستایی نیاکان ما به چشا و حفاظةت و مواظبةت ین توجةه خاصةی م          

بلندی  امت، تناسب اعضا، نیرو، توانایی، چشا روشن، پاشنه کوچ ، باةوی رسا و طویةا، صةفات بةا    

 موجودات نورانی ها  ائا شدب استق« ته هائیز» افتخاری است که اوستا نه تنها برای مردها بلکه برای 

سةاعد، نةاةکی و لطافةت انگشةتان      همین  سا در موارد دیگر، ةیبایی چهرب، بزرگی چشا، سفیدی      

خانا ها ها تعریف شدب است و این صفات همین اآلن، امروة ها ممیزات نژادی ملت افغةان و ایةران را   

 تشکیا می هدق

البته، در شهرها چه در افغانستان و چه در ایران مردم با پیشرفت مراتب اجتمةاع کةا و بةیش بةه هةا            

اق اخیر اة ما حوق افا عناصری وارد کشورهای ما شدب ولی در میان خلط شدب اند و در طی سه هزار س

بعضی اة عشایر و به خصوص در میان  بایا و کوب نشینان افغانی در نورستان و بدخشةان و در درب هةای   

ةیبای سفید کوب و کوب سلیمان و در خا و شکن درب های فرح بخش و خوش یب و هوای هنةدوکش  

با ی ماندب و ین چه مطلوب اوستا اة نیرو و  وت و تناسب اندام و ةیبةایی   عنصر نژادی ما صا  و پا 

چهرب و ممیزات روحی و بدنی بود تا حاق حفظ شدب و به همین جهت ی ای سعید نفیسی اسةتاد محتةرم   

اسد ایراد کردند فرمودند که هنةوة  «  22» دانشگاب تهران در سخنرانی که در تاالر مطبوعات، عصر روة 

یریایی در نورستان و بدخشان با ی استق در والیت جنوبی افغانستان که مرکةز ین گردیةز    خون صا 

وطن عبدالحی ضحا  گردیزی است، مردمان  بایلی، وةیری ها ، مسةعودها، جةاجی هةا ، ور  ةی،    

شنواری و غیرب بهترین نمونه نژید یریا محسوب می شوندق برادران همةین  بةایلی هةا کةه اة کلگةت تةا       

ةوب و اة اینجا تا سواحا بحیرب عرب افتادب وکشور پشتونستان ]ایالت سرحد شماق پاکسةتان[ را  حوةب 

تشکیا می دهند و  بایا مشهور ین ها اپریةدی، شةینواری، مهمنةد، وةیةر، مسةعود، یوسةفزی، ختة ،        

ورکزی، بنوچی، بنگش، توری و غیرب می باشند، صا  ترین خون یریةایی را در خةود حفةظ کةردب و     

زات عر ی، نژادی، ادبی، فرهنگی، اجتماعی، ینها با بومیان هند و پةرورش یافتگةان ین سةرةمین بةه     ممی

 کلی مجزا استق
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افغانی و ایرانی  با اة طلوع سپیدب صب  تاریخ، سلسله پادشاهان و جهةان گشةایان و پهلوانةان نةامی           

سط  بشر و بلندترین نوع بشر بلنةدتر  داشتند که مقام و مو عیت ین ها در بعضی اة اصطالحات ادبی اة 

بودب و به ارباب انواع می رسدق این خاطرات دور افتادب در ذهنیت این دو ملت باستانی نقش عمیا دارد، 

و خاطراتی است که مبدأ  دامت ین را نمی توان تخمین کردق فراعنه و ا وام سامی حةوةب بةین النهةرین    

ستون های سنگی و مهرهةای اسةتوانه ای و خشةت هةای گلةی      اگر سوابا چندین هزار سال  خود را در 

نقش کردب اند، نیاکان یریایی افغانی و ایرانینام نةامی شةاهان و پهلوانةان و بزرگةان خةود را اة ین دورب      

هایی که که عناصر یریایی افغانی و ایرانی یکجا در دامنه های پامیر می ةیستند سینه به سینه حفظ کردب 

 وی خانوادب به خانوادب، عشیرب به عشیرب،  بیله به  بیله، ملت به ملت انتقاق دادندقو به حیث ارث معن

بعضی اة این داستان ها در سرود ویدی و شرح مفصا تر ین در اوستا یمةدب ]اسةت[ق ویشةت هةای           

 اوستا اولین مآخذ کارنامه های پادشاهان و منبع اولیه روح حماسه سرایی شاهنامه های ما استق

افغانی و ایرانی با داشتن دورب های مشتر  و دورب های غیرمشتر  تاریخی، تاریخ طةوالنی و پةر         

هنگامه ای دارند ولی نقش دورب های تاریخ داستانی درشئون مختلف این دو ملت طوری عمیةا اسةت   

 که همه ادوار تاریخ را با تمام حشمت و جالق ین تحت الشعاع  رار دادب استق

یةةا « کرساسةةپه»، «فریةةدون»یةةا « تةةری تونةةا » ، «جمشةةید» یةةا » یامةةا » ای بةةافر و شةةکوهی ماننةةداسةةم      

» یةا  « کةوی یوسةا  » ، «کیقبةاد » یا « کوی کواتا » ، «منوچهر» یا « منوچیترا» ، «ایر » ، ایریو یا «گرشاسب»

ویسةت  » ، «هراسبل» یا « اروت اسپه»، «طوس» یا « طوةا» ، «کی خسرو» یا » هسراوا  کوی« کی کاووس

و صدها امثاق ین ها که « اسفندیار» یا » سپنتووانا » ، «ةریر» یا « ةری ویری» ، «گشتاسب» یا          « اسپه

در ادب پهلوی و دری و به خصوص درشاهنامه ذکر شدب است، اسمایی اسةت کةه نسةبت بةه هةر اسةا       

شور افغانستان و ایران تأریر افکندب و ةبةان  تاریخی بیشتر و به مراتب بیشتر در ادبیات رةمی و بزمی دو ک

» ، چةه  «ةنةد » باشندگان این دو کشور به حکا تحوق لسانی هر جه بودب و هر شکلی به خود گرفته چةه  

این نام ها که نمایند  روح حماسی ما است در هر کدام ین تکرار شدب و تةا امةروة   « دری» ، چه «پهلوی

 خواهد ماندقبا ی ماندب والی ما شاء اهلل با ی 

ملا عالا هر کدام کا و بیش بعضی  صه های داستانی، بعضی روایات میتولوژی، بعضی حکایةات        

» رةمی و بعضی پارچه های حماسی دارند ولی هی  کدام اة ین  ابا مقایسه بةا گذشةته رةمةی باسةتانی    

منه های هندوکش و اة این جا بةه  نیستق در مو عی که نیاکان ما اة دامنه های پامیر به دا« افغان و ایرانی

تدریج نظر به حکا تکثیر نسا ساح  رهایشگاب خویش را وسعت می دادند، در شرق و غرب با عناصةر  

بومی مقابا شدب و ین ها را عقب   ةدب انةدق نیاکةان  بایةا افغةانی در حةوةب انةدوس )رودبةار سةند( بةا          

اندند و اجداد عشایر ابرانی در جنوب سواحا دراویدی ها مواجه شدند و ین ها را ین طر  رودخانه ر

خزر و شماق سواحا خلیج که بعدها به خلیج فارس شهرت یافت و در اراضی نزدی  مجرای دجله بةا  
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و سیاب پوستان دیگر مقابا شدب و جاهای ین ها را اشغاق نمودنةد و  « کاسوها» و« تپورها » مردمان محلی

مسکن اوالد و نسا خود را اة سند تا دجلةه و اة  فقةاة تةا یب    با این طریا یریا نشینان هندوکش ساحه 

 های خلیج فارس در ی  فالت بزرگ وسعت دادند و این همان فالت جغرافیایی یریان ]=ایران[ استق

نیاکان افغانی و ایرانی برای حفاظت مسکن مشتر  خود فالت یریان]=ایران[، اة دورب های  با اة       

یانکةار  »و اة یغاة تاریخ تا امروة مبارةب کردب و انعکاس این مبةارةب در اوسةتا، در    تاریخ تا یغاة تاریخ

 و در شاهنامه های منثور و منظوم ربت استق« خواتای نام »، در «ةریران

اگر ما در حوة  اکسوس با تورانی ها، در حوةب اندوس با دراویدی ها )دایسةوهای متةذکرب سةرود          

ا، ایرانی ها با تپورها و کسی ها و عناصر سامی جنا ها کردب انةدق مةا در چهةار    ویدی( مبارةب کردب ای

، عرق ما و نژاد مةا  ما ا ، فرهنامطر  افا فالت یریان]=ایران[ با ا وام بیگانه مقابله کردب ایا تا خا  

 اة لوث بیگانه محفوم و صا  بماندق

ی ما بودب و هست و بةه  ةوب روحةانی یةزدان پةا       مقابله با دیوها و اهریمنان سر لوحه یماق ةندگان      

 همیشه بر عناصر بیگانه در هر جا و در هر عصر و ةمانی فایا یمدب و فایا خواهیا یمدق

افغانی و ایرانی طوری که ی ای سعید نفیسی در طی سخنرانی در کابا فرمودنةد ممیةزات مشةتر           

را یکسان دیدب و یکسان چشیدب اند و شةاهنامه   خویش را خوشبختانه حفظ کردب و سرد و گرم روةگار

ها صحنه های مبارةات ما را علیه بیگانگان ترسیا می کندق ایشان فرمودند همان و ت کةه افغةان هةا در    

سمنگان برعلیه تورانی ها می جنگیدند، ایرانی ها در سواحا دجله با سامی ها پیکار داشةتند و انعکةاس   

ب ای در اعماق روح باشندگان کشورهای ما ریشه دوانید که بر هر بلندی این داستان های رةمی به انداة

و تپه ای اسا رستا گذاشته ایاق همچنان که در سمنگان و بلخ جاهایی به نام تخت رستا و توپ رسةتا  

 موجود است، در ایران ها در نقاط مختلف این نام ةندب است و اة ین جمله یکی نقش رستا استق

میان پهلوانان متعددی که اسمای ایشان در طی چندین هزار ساق در اسطورب ها و در ادبیات وا عاً در       

و تاریخ هر دو کشور صدها هزار مرتبه تکرار شدب باالخرب هم  ین ها و هم   وت و نیروی ین ها به نام 

 در افکار ما مجسا شدب استق« رستا » 

اة این پهلوان نیرومندتر سراغ نمی توان کرد و این پهلةوان  در جهان رةم اة این اسا بلند یواةب تر و       

ةابلی، سةمبوق  ةدرت و توانةایی و شةهامت و بةزرگ منشةی و دالوری مردمةان کةوب پیکةر و نیرومنةد           

ةابلستان و کابلستان است و شعور عامه برای تثبیت روح حماسی و برای یاد بةود نةام بزرگتةرین پهلةوان     

 ها و خرابه های تاریخی گذاشته اندق باستانی، اسا او را روی تپه

همانطور که امروة به افتخار مشاهیر در هر کجایی اة جهان، یبدب های یادگار می ساةند، شعور عامه      

در افغانستان و ایران اکثری اة خرابه هایی با عظمت باستان را به نام نامی رستا مسجا کردب اسةت و تةا   
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افا مشرق بر یمدب بتواند این اسا ةنةدب و بةا ین ملةت افغةان و ایةران       امروة و تا هر روةی که یفتاب اة

 ةندب خواهد بود و اسا او بر خرابه های سمنگان و بلخ و ةابا و کابا و سیستان با ی خواهد ماندق

تا جایی که  دیمی ترین مآخذ دینی و ادبی نشان می دهد مبنای روحةی افغةانی و ایرانةی بةه رةم و           

شته شدب و  راری که اة روی دسةاتیر اوسةتا و مقةررات ین معلةوم مةی شةود نیاکةان مةا بةا          حماسی گذا

بیگانگان مبارةب های سختی در پیش داشتند و با همین روحیات بلند رةمی توانستند که بةر همة  سةختی    

 ها چیرب شوندق

 

 چگونگی شکل گیری حکومت های آریایی در  فالت ایران

یریاهای شر ی و غربی که در دو گوش   فالت یریان ]=ایران[ مسکن داشتند و نیاکان افغانی و ایرانی یا 

دارندق همیشه در دورب های مختلف تاریخ، حفةظ سةوابا مشةتر  رةمةی خودهةا را اة واجبةات اولیةه        

اری شةدب اسةت،   طة شمردب و در هر دورب که بنا بر تسلط بیگانگان و پار  عواما دیگر خمةود و جمةود   

ی را صیقا ةدب و تجدید  وا کردب اندق اوستا، بةا یةادیوری نةام پادشةاهان باسةتانی و      روح حماسی باستان

پهلوانان  دیا، در بار گشتاسب شاب را عظمت بخشید و بخدی را کانون الهام نیرو و فرهنةا سةاخت و   

 لعه های سنگی ما حوق هندوکش، سنگر مقاومت و پیروةمندی ما گردیةدق در ارةر ایةن بةدایات، روح     

ما بزرگ تر شدق یریاهای شر ی خةا  و فرهنةا و یئةین خةود را در مقابةا دنیةای تةورانی و         بزرگ

دراویدی حفظ کردند ویریاهای غربی )امادی و پارسوا( با یشةوری هةا مقابلةه کردنةد و در ارةر همةین       

تربی  روحی بود که باالخرب  بیل  پاسارگاد پرچا عظمةت هخامنشةی را بلنةد کةرد و اولةین امپراطةوری       

تاریخی یریایی را تشکیا نمود و با ایشان  فریریایی اة بحیر  اژب و کنارب های نیا تا حةوة  سةر دریةا و    

 اندوس انبساط پیدا کردق

حمله اسکندر مقدونی و یونانی های او، حمله ای بود که تمام فالت یریان ]=ایران[ را بةه خةا  و         

منهزم شدند، یریةای  « گوگاما» و« گرونی » یدان هایخون نشاندق اگر یریاهای غربی در دو نبرد در م

شر ی اة سواحا هیریرود تا سةواحا انةدوس، هفةت سةاق در مقابةا هجةوم یوران مقاومةت کردنةد و         

و دب ها  لع  « اورنس» ، «هزار اسپ» ، «دراپساکا» ، «ةرانکا» ، «پشاوران»، «ارتاکوانا» شهرهای باستانی ما 

 ی کوب ها، بزرگترین کارستان های جنگی را به یونانی ها نشان دادندقدیگر در  له ها و دامنه ها 

افتاد، بسوس ین را در بةاختر  « هیرکانیا»اگر پرچا سیادت یریان]=ایران[  اة دست داریوش سوم در       

بلند کردق این همان پرچمی است که بار دیگر اةدسةت یزدگةرد ساسةانی در مةرو مةی افتةد و ابومسةلا        

 را بلند می کندق خراسانی ین 

تاریخ شاهد است که این پرچا هر و ت اة دست یریاهای غربی افتادب یریاهةای شةر ی ین را بلنةد         

کردب اند و هر و ت یریاهای شر ی ضعیف و ناتوان شدب یریاهای غربی کسب سیادت نمودب اند و هةر  
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معنویةات و فرهنةا در ایةن    و ت  و  عظیمی بر هر دو طر  اة لحام سلط  مادی برتری یافتةه اسةت،   

طر  یا ین طر  فالت، در ایران یا در افغانستان به داد ما رسیدب و این فرهنا با نیروی معنةوی خةود   

 بیگانه را اسیر و محکوم ساخته استق 

بعد اة تجزیه امپراطوری اسکندر ، سلوسی هةا اة شةام بنةای حکمرانةی را بةر خةا  هةای مفتوحة                

 یسیایی گذاشتندق

ای استقالق خواهی بار اوق اة باختر بلند شدق یونانی هةا دور اة یونةان و دور اة شةام، خةویش را در     صد

درب های سهمگین هندوکش و در  لع  جنگی که در پیرامون هفت هشت تای ین، اسکندریه ها ساخته 

ایی بودند مجزی احساس کردند و در مرحل  اولی غلبةه و مغلةوب بةر غالةب یغةاة یافةتق تمةدن اوسةت        

» و« ةوس» در  طةار  « میتةرا  » و « اناهیتةا » یریاهای شر ی در دو طر  هندوکش تةأریر معنةوی بخشةیدق    

و « براکریةت »روی سکوکات وارد شةدق همةین  سةا، در مقابةا ةبةان و رسةا الخةط یونةانی،         « هرکوق

و « باختری  یونانو» پدیدار گردید و با تأریر روح هنری باختری و گند هاری، مدارس هنری « خروشتی»

در شماق و جنوب هندوکش به میان یمد و  ةدم بةه  ةدم یونانیةان فةات  حةا و مةز  و        « یونانو بودایی» 

 مسحور شدندق

نةژاد، متعا بةاً در    دیگری تولید کردقارسةاس بلخةی و پةارت هةای بةاختری      جنبش جنبش باختریان،      

را بلند کردنةد و بةا صةر  مسةاعی پادشةاهان       نعر  استقالق« عشا یباد» اة دامغان یا اة « هکاتومپیلوس»

بزرگ این دودمان، نفوذ سلوسی ها اة خا  های ایران به کلی برچیدب شةد و بةدین طریةا یونةانی هةا      

بدون این که در افغانستان و ایران مواجه به شکست در میدان جنا شوند، تحةت تةأریر فرهنةا مةا بةه      

مساعد شد که در حصص شر ی فالت، کوشان شاها صورت غیر محسوس اة میان رفتند و ةمینه طوری 

 در افغانستان به میان ییند و در حصص غربی فالت، ساسانیان ظهور کنندق

شبهه ای نیست که اسکندر کوشش عمدی و  صدی به خر  داد تةا اوسةتا را ناپدیةد کنةد و پرسةه            

 ت ولی به کلی اة میان نرفتقپولیس را یتش بزندق اوستا و بارگاب دارا، هر دو در یتش بیداد سوخ

اوستا و فرهنا و ییین اوستایی را اگر یریاهای شر ی به وجود یوردند، یریایی های غربی بعةد اة        

امپراطور رم می ةیسةتق  « نرو» که معاصر « لخش اوق پارتی»طوفان وحشتنا  یونانی، تجدید کردند و 

« اردشةیر بابکةان  »در ربع سوم  رن اوق میالدی در جمةع یوری کتةاب اوسةتا ا ةدام کةرد و ا ةدام او را       

، بزرگترین موبد عصر او در این راب صةر  مسةاعی ةیةاد    «تنسار» مؤسس سالل  ساسانی، تعقیب نمود و

این مفکور  عالی را به پای  تکمیا رسانیدق و یتشی که  رن ها در یتشکد  یذر و « شاهپور اوق»نمودب و 

» یتشةکد  یذر بةرةین مهةةر در  و در« ا بامیة  خةةب» هةران ، در شةهرنواة  در یتشةکد  نةوش یذر در     

خراسان می درخشید، در دور  ساسانیان در غرب فالت شعله ور شد و اة یتشةکدب  « ریوند» یا « ریوندتا

 ، اة یذربایجان و فارس ةبانه کشیدق«ابفرو» و یذر « یذر گشسب» های 
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ب ای بةه خةود مةی    در مو عی که ییین مزدیسنا، در میان یریا های غربی تجدید می شد و حیات تةاة       

ریاهای شةر ی  یگرفت، بودیزم اة کنارب های سند گذشته و به طر   لب افغانستان پیش یمد و در میان 

 پراکندب می شدق  

کوشان شاهان بزرگ در افغانستان و ساسانیان بزرگ در ایران سلطنت های مقتدر و نیرومند تشکیا       

ن خویش روابط حسنه داشتند با بیگانگان]می جنگیدنةد[ق  دادند و هر دو دومان سلطنتی در حالی که میا

]ساسانیان[، با امپراطوران رم و کوشانیان با پسران یسمانی چینةی ةور یةمةایی مةی نمودنةد و در هةر دو      

 طر ، موفقیت های درخشان نصیب ما شدق

شةن  » هزادب چینیرا اسیر ساخت و در شرق کنیشکا، ش« والرین» در غرب شاپور دوم ، امپراطور رم       

را در سنکیان  گرفت و به طور یرغما ]واژ  پشتو است به معنای گروگةان[ در پایتخةت خةویش    « پان

در پنج کیلومتری شرق بگرام، پایتخت کوشةانی  « شالوکیا»یوردق چنانچه، بقایای معبد چینی معرو  به 

ینةی در ین جةا مةی    کیلومتری شماق کابا، کشف شدب اسةت و یرغمةا ]=گروگةان[ هةای چ     80ها در 

 ةیستندق

عصر ساسانی، عصر شکوب ایران و دورب کوشانی، دورب جالق افغانستان استق ساسانی هةا در غةرب         

خا  های یسیایی متصرفات رومن ها را به کرات فت  کردند و کوشانی ها حدود  لمرو نفوذ خةویش  

پیروةی های خویش بر امپراطور رم نقش را تا  لب هندوستان و سنکیان  بسط دادندق ساسانی ها به یاد 

به چشا جهانیان « نقش رجب» نقش رستا، و » هایی در شاهپور کندند که پیروةی شرق را بر غرب در 

نشان می دهد و کوشانی ها به یاد بود عظمت و یرامش عصةر خةود یرةار هیکةا تراشةی جاویةدانی در       

متری خود امروة اسباب شگفتی بینندگان « 35» و «  53» بامیان به جای گذاشتند که با هیکا های عظیا 

 استق

نقش رستا در شاهپور، نمایندب غلب  ساسانیان بر رم و تخت رستا در بلخ یادگار بزرگتةرین اسةتوپ          

مبعد بودایی عصر کوشانی است و بامیان، نگارستان  لب هندوکش نقطه ای اسةت کةه همکةاری هةای     

را در تصاویر رنگ  دیواری بسیار ةیبای طاق ها و معابةد نشةان مةی    « کوشانو ساسانی»  فرهنگی و هنری

دهد و و تی را یادیوری می کنیا که کوشانی ها و ساسانی ها هر دو متوجه شرق شةدندق بةا ایةن توجةه     

دامنه سلطنت افغانستان کوشةانی در هنةد انبسةاط پیةدا کةرد و دامنةه سةلطنت ساسةانی در خةا  هةای           

و اة همکاری فرهنگی و هنری افغانستان کوشانی و ایران ساسانی مدرس هنری به افغانستان توسعه یافت 

بامیان  معةر     وو تصاویر رنگ  دیواری دختر نوشیروان « ساسانو بودی » میان یمد معرو  به مدرسه 

 ین استق

ین اة طر  همه می دادنیا که مانی در عصر ساسانی ییین مزدکی را در ایران به میان یورد و این یی      

شاهان ساسانی مترود شدق و پیروان مانی در کوب هةای خراسةان پنةاب یوردنةد در ییةین مةانی معتقةدات        
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مسیحیان نسطوری بی تأریر نبود و در شماق افغانستان دیانت بودایی در ین تأریرات جدیدی وارد کرد و 

اة عال ةه هةای   « سطر نجیلی» ادبیات مذهبی ین که به ةبان سغدی و به رسا الخط اصالح شد  سریانی 

طور فان کشف شدب است، همکاری های معنوی غرب و شةرق و شةماق فةالت یریةان، یعنةی ایةران و       

افغانستان و ماوراء النهر را نشان می دهدق نقاشی های مدرسه مانی در خدمت بودیزم مظمهر دیگةری اة  

میان یرار جاویدان ین ها بةا ی  همان همکاری های هنروران ساسان و کوشانی است که در رواق های با

 ماندب و سب  نقاشی استادان هنرمند ما را در یستان  دنیای چینی وانمود می کندق

 

 وضعیت سیاسی فالت ایران بعد از اسالم

جنا های ساسانی و هیاطله اگرچه به غلب  یفتلی ها انجامید ولی با این جنا ها  درت های سیاسی به 

انستان و ایران ضعیف شد و جنا های خسرو و پرویةز بةا بهةرام چوبینةه و     تدریج در هر دو مملکت افغ

صدم  دیگری بةه نیةروی ساسةانی رسةانیدق یفتلةی هةا بةا        « موریس» پناب بردن اوق الذکر به امپراطور رم 

گوپتاهای هندی گالویز شدند و به فتوحاتی در هنةد نائةا یمدنةد و بةاالخرب گوپتاهةا ایشةان را اة هنةد        

 راندندق

روی متمرکز دولت های افغانی و ایرانی ضعیف شدب رفت و ترکان غربی در افغانستان هجوم یوردنةد  نی

تا این که پیغمبر اسالم حضرت محمد صلی اهلل علیه و یله وسلا ظهور کردق و ظهةور حضةرت بةه مثابة      

 عنةه  یفتابی اة خط  حجاة، جهان یفرینش را روشن کردق در ةمان خالفت سیدنا حضرت عمر رضی اهلل

در دو میدان  ادسیه و نهاوند سپاب یزد گرد ساسانی منهزم شد و در ةمان خالفت سیدنا عثمان رضةی اهلل  

عنه سپاب مهاجا عرب به خا  های افغانستان تماس پیدا کرد و اة سیستان تا رخدو کابا، کابا شةاهان  

می شناسند به شدت هر چه تمام تةر  « رتبیا ها» کوشانو یفتلی که مورخین اسالمی بیشتر ایشان را به نام 

مقاومت کردند و جبیش الطواویس، بهترین سپاب مجهز عرب در سر راب کابا، پاشةان و پراکنةدب شةد و    

دو صد ساق کابا رتبیا شاهان و دیگر امرای محلی افغانستان به مقابله پرداختند ولی تعلیمات عالیه دین 

بود که سدی جلوی ین را گرفته بتواندق این سةد بةاالخرب   مقدس اسالم و نیروی معنوی ین باالتر اة ین 

اة همه جا برداشته شدب و راب مواخات و برادری و برابری اسالم و  رین در سراسر فالت باة شةد ، ولةی   

این اموی ها با تولید روح دو گانگی، عنصر عرب و عجا را اة ها متمایز ساختند و اولةی را بةر دومةی    

ورب، بیگانگی تولید کرد و عجةا را بةر ین داشةت کةه روح اسةتقالق خةواهی       رجحان دادند و این مفک

خویش را تقویت کند و اة نیروی مادی ومعنوی باسةتانی خةویش اسةتمداد جویةدق در حةالی کةه نفةوذ        

خالفت اموی بر حصص غربی فالت حاکمیت داشت، شرق فةالت یعنةی خراسةان )افغانسةتان( کةانون      

 جنبش های اداری و سیاسی شدق
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همان طور که یواة استقالق خواهی بعةد اة اضةمحالق  ةدرت هخامنشةی بةه دسةت یونةانی هةا در               

خراسان بلند شد، بعد اة اضمحالق نیروی ساسانی، بار دیگر این یواة در مقابا دولت امةوی اة ایةن جةا    

 بلند شدق

فت عباسةی برداشةتق   ابومسلا خراسانی دولت اموی را منقرض ساخت و ابوالعباس سفاح را به خال      

کاری را که ابومسلا به  و  شمشیر انجام داد، خاندان های بافضا خراسان چون خاندان سها و خانةدان  

 برمکی اة راب  لا و دانش تکمیا نمودندق

خراسان و سیستان و ماوراءالنهر و کابلستان و ةابلستان در شرق فالت و فارس و کرمان و خوةستان       

رستان در غرب، دارای دولت و سلطنت هایی شدق ی  طر  طاهر فوشةنجی، یعقةوب   و کردستان و طب

لیث صفاری سیستانی ، سامانیان بلخی و ماوراءالنهری و غزنویان، یکی بعةد دیگةر بةه تشةکیا سةلطنت      

نیرومند و مقتدر پرداختند و به جانب دیگر دیالمه یا یق ةیار، دیالمهآق بویه، سالجقه و اتابکان فارس و 

ربایجان و ساالریان به تشکیا دولت هایی موفا گردیدندق اگر چه افغانستان و ایران در این و ةت هةا   یذ

به مفهوم سیاسی کلمه وجود خارجی نداشت ولی تمةدن و فرهنةا و ادبیةات مشةتر  فةالت یریةان،       

 تمدن و فرهنا و ادبیاتی چندین هزار ساله که شرح مختصرش گذشت، روح و روان این سلطنت ها و

دولت ها را در غرب و شرق و شماق فالت تشکیا دادب بود و در مظةاهر فرهنگةی و ادبةی و هنةری ین     

 هم  ما یکسان سها داریاق

 

 زبان مشترک

یکی اة عواما بسیار مهمی که اة ةمانه های باستان تا امروة، فرهنا مشتر  ما روی ین پی ریزی شدب 

 است اشترا  ةبان استق

و ایران که به اصطالح جغرافیایی  دیا، در یة  فةالت یریةان ]=ایةران[ ةنةدگانی       اهالی افغانستان      

است کةه اة  « هند و اروپایی » داشته و دارند ندبه ةبانی حر  می ةنند که منشأ ین ةبان مادری خانواد  

هنةد و  منشعب شدب و در میان دسته های السن  « هند و ایرانی» ین شاخه هایی منجمله خانواد  یریایی یا 

اروپایی، ین که اة همه بیشتر شواهد کافی حتی متون ادبی اة خود با ی گذاشته دسته ةبان هةایی اسةت   

شهرت داردق گویندکان ةبان اولیه و مادری هند « هند و ایران» که به نام وا عی یریایی یا به اسا وضعی 

بان های خانواد  هند و ایرانی، در و اروپایی اگر در پردب های  با التاریخ ملفو  می باشند، متکلمین ة

روی صحنه به خصوص در ما حوق پامیر و در حوة  « پروتو هیستوار» دورب های نزدی  به یغاة تاریخ 

 اکسوس یا سیحون در شماق افغانستان دیدب می شودق

انی شد یا مبدأ هند و ایر« یریایی» سوابا ةندگانی مشتر  ایشان در این نواحی باعث تشکیا ةبان       

که اة ین ةبان های هندی مشتر  و ایرانی مشتر  به میان یمد و  دیا ترین شاخه های متقابله ین هةا  
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سانسکریت ویدی و ةبان اوستایی است که خود ین ها با شرایط موجةود تحقیقةات ةبةان شناسةی مبةدأ      

سةاس اصةوق صةوتی و    خانوادب السنه هندی و ایرانی شناخته شدب اند و طوری به ها نزدی  اند که بةا ا 

 واعد صر  و نحو می توان به سهولت پارچه هایی را اة ی  ةبان به ةبان دیگر برگردانید و این خةود  

بزرگترین نشانه وحدت خانوادب السن  هند و ایرانی است که اشترا  ةنةدگانی نیاکةان ایشةان را در مةا     

نی در درب های این سلسله کوب عظةیا  حوق پامیر و هندوکش رابت می ساةد و بقایای السنه هندی و ایرا

نقطةه بةه   « فرگةاد اوق وندیةداد   »تا امروة، مؤید این نظریه استق همان طور که مبحث جغرافیایی اوسةتا  

می شةود، در ادب سانسةکریت ویةدی هةا اة کةوب هةا و        تطبیانقطه در خا  های ما حوق هندوکش 

یمدب ]است[ق این تةذکرات در ادب دو ةبةان   رودخانه ها ی افغانستان شر ی و جنوبی تذکراتی به عما 

که خود ین ها به ها شباهت های ةیادی دارند ظاهر می ساةد که مبدأ مشتر  ین ها کجاستق بقایای 

لهجه های متعدد خانوادب السنه هند و ایرانی در افغانستان و به طور مثةاق وجةود دو لهجة  متقابلةه در دو     

 رین دلیلی محسوب می شودقدهکدب مجاور یکدیگر در بدخشان  وی ت

انشعاب  بایةا یریةایی هنةد و ایرانةی بةود،       اءنیمه شر ی فالت یریان، همان طور که مبد ،افغانستان      

هند و ایرانی نیز می باشد و هندی مشتر  یعنی سانسکریت ویدی و ایرانی   السن  انشعاب خانواد اءمبد

ب و هنوة اة بقایای ین ها در حدود بیست لهجه در درب مشتر  یعنی ةبان اوستایی یا ةند، هر دو را دید

های کو های این سرةمین با ی ماندب استق که این هةا بةه جةای خةود یکةی اة عالیةا انشةعاب  بایةا         

 یریایی اة خا  های این مملکت به هند و ایران می باشدق

 خ جةزو شةا  « پراچةی  » و « ی ارمةر » یا ةبةان هةای پةامیر و    « دسته غلچه» بعضی اة این لهجه ها مثا       

نورسةتانی ، پشةه ای، کةاتی، وایگلةی، اخشةون و        شر ی خانوادب ایرانی می باشةد و برخةی ماننةد السةن    

به لهجه های هندی تعلا می گیةرد و در جنةوب هنةدوکش شةر ی یة        ،و پرسون (khowar)خووار

شةهرت  « Pisa cha))ه پیشةه چة  » یةا  «  (Dar dicداردی )» ای دیگری است که به نام دسته لهجه ه

 عبةارت  ،لچةه غهندی و ایرانی را دارا می باشدق لهجه های پامیر یا دسةته    دارد و ممیزات هر دو خانواد

ند اة : منجانی، اشکاشمی، ةیبایی، واخی، شغتی، روشةانی و غیةرب کةه در دورب هةای مختلةف پةامیر و       ا

، در ونپرسة  و ند کاتی، وایگلی، اخشونهندوکش شماق شر ی تا هنوة با یستق ةبان های نورستانی مان

در  ،لةوگر   در در ،مقابا ةبان های مذکور در درب های جنوبی هندوکش شر ی معمةوق اسةتق ارمةری   

مرکةزی در عال ةه هةای خةا  وةیةری در      ]ایالت سرحد شماق پاکسةتان[  ی بر  و در پشتونستان کبر

دهن در  ، رستان به طر  شرق تا گا بهاراة وایگا نو ،ق پشه ای]است[با ی ماندب« کانی گرام» نزدیکی

 ،حر  ةدب می شود و مرکز ین در والیت مشةر ی افغانسةتان  « کیلومتری شماق کابا 80»ةیبای پنجشر 

 بایةا یریةایی    ،درب های کنر و لغمان استق مقصد اة این تذکر این است که و تی در دب هزار ساق  با

ةیست داشته و اة این جا به دو طر  منشعب شدب اند و افغانستان و هند و ایران در دو طر  هندوکش 
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کوب های شماق شر ی افغانستان مةی باشةد و  ةرار تةذکرات     « هند و ایرانی»  ه خانوادنانشعاب الس اءمبد

 بایةا نورسةتانی کةه در درب هةای جنةوب شةر ی        ،اخیر ی ای سعید نفیسةی در طةی بیانیةه ای در کابةا    

 دقنعنصر بقایای نژاد یریایی می باشافغانستان افتادب اند صا  ترین 

خانوادب هند و ایرانی کاری نداریا و موضوع خاص این مقاله ایجاب می   جا بیشتر اة این به السناین      

ایرانی مانند خانوادب هندی اة خود   خانوادب ایرانی افکندب شودق خانوادب السن  کند تا نظر مجملی به السن

ظاهر اة ین ارری در میان نیست و اگر ها است ةبةان  ةدیمی تةرین  سةمت      ه بهکمشترکی داشته  اءمبد

اة ین نمایندگی می کند و محا نشو و نمای ةبان گات ها را با  رابت خاصی که « گات ها» اوستا یعنی 

مشةتر    اءبه سانسکریت ویدی دارد در سرةمین اوستایی در افغانستان تعیةین کةردب و مةی کننةدق مبةد     

ها یاد می کنند در  سمت  «ةند» ایرانی هر چه باشد ةبان اوستایی که ین را معموالً به نام  خانوادب السنه

در فةارس   ،شرق فالت یریان در افغانستان و ةبةان فةرس  ةدیا در حصةص غربةی ین در خةا  ایةران       

  شر ی و جنوب غربی هةا خوانةدب و بةه دسةت      این دو دسته را به نام دست ،مرکزیت داشت و دانشمندان

ی  دسته لهجه ها و ةبان هایی را در بر مةی گیةرد کةه     ،ها گذاشته اندق پارسی  «پارسی »اخیر اسا 

  دیمی ترین شکا ین فرس  دیا هخامنشی و صورت متوسط ین پهلوی ساسانی است که در ایةران در 

تةرین  ظهور کردب اندق دست  شر ی ها لهجه ها و ةبةان هةایی اة خةود دارد کةه  ةدیمی       «رسیدپ»  عال  

 نمونه برای ین ةبان اوستایی یا ةند استق

امروة در افغانستان به ةبان دری و پشتو یکسان اهمیت دادب می شودق ةبان پشتو اة نقطه نظةر مراتةب         

نیسةت کةه    شةبهه ای  دامت و صر  و نحو و  واعد ةبان در مطالعات السنه یریایی مقةام مهمةی دارد ق   

و هندو ایرانی تعلا می گیرد، ولی پایان تر اة این ةبان شناسی تا حةاق   ییوپاةبان پشتو به هند و ار اءمبد

به صورت  طع مشخص نتوانسته است که پشتو جزء خانوادب هندی می یید یةا جةزء خةانوادب ایرانةی یةا      

 اصالً شاخ  تحوق مستقلی است، میان السن  هند و یریایی و هند و ایرانیق 

معتقةد بةود    «داکتر ترومةپ » نظریه داشت که پشتو جزء السن  ایرانی استق  «داکتر فردری  میولر»       

که پشتو جزء السن  ایرانی نیست بلکه جزء خانوادب هند و یریایی است، با این تفاوت که عضةو حقیقةی   

شکا مستقلی دارد و مثاق اولین تحولی است بین خانوادب هند و یریایی و هند  هندید نبودب بلکه  خانواد

رانی و به این لحام ممیزات هر دو خانوادب را دارا می باشد ولی بیشتر به پراکریت ها یعنةی خةانوادب   و ای

دار » و  «داکتةر هورنةا  » ،«فن سپیگا» هندی شباهت داردق این نظریه اة طر  جمعی اة دانشمندان مثا 

ا جةزء دسةته شةر ی    دانشمند اخیةر الةذکر اة ایةن عقیةدب گذشةته و پشةتو ر       ترولی بعد ، بوق شد «مستتر

بةود بةر   « ةنةد » یا اة ةبانی که شةبیه بةه   « ةند» خانوادب السنه ایرانی  رار داد و اظهار نمود که این ةبان اة 

یا ةبان اوستایی در عصر ةرتشت در افغانستان معموق « ةند» ق این نظریه معقوق است و چون]است[یمدب

و نشو و نما کردب باشد و  رابت ین به پراکریت ها ها پشتو باید مواةی با ین یا اة خود ین بریمدب  ،بود
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دلیا بر این است که عاما ارتباط میان خانوادب السن  هندی و ایرانی بودب و این ةبان به حیث ی  نمونه 

نشان می دهد که روةی السن  هندی و ایرانی در خا  های افغانستان معمةوق بةود و اة ایةن جةا نشةأت      

که باال متذکر شدیا و برخی به ی  خانوادب و برخی به خانوادب دیگةر تعلةا          دب و وجود لهجه هاییونم

 می گیرد ، این مفکورب را رابت می ساةدق

در ارةر تحقیقةات    ،ةبان پهلوی که تا چندی  با ین را تنها منحصر به پهلةوی ساسةانی مةی دانسةتند          

را « پهلةوی » حتةی صةفت    ]می دانند[ق «رتیپهلوی پا» جدید شکا  دیمی تری ها پیدا کردب که ین را 

می خوانندق من حیث مبدأ ظهور و مبةدأ  « پارسی  » حاال منحصر به این ةبان کردب و پهلوی ساسانی را 

» نشو و نما ها این دو پهلو را اة ها سوا کردب انةد و چةون مهةد پهلةوی ساسةانی در جنةوب در عال ةه        

و پهلوی پارتی را که در شةماق شةرق یةا در خراسةان ظهةور       بود ین را پهلوی جنوبی می نامند« پرسید 

پهلوی شمالی یا شماق شةر ی هةا گوینةد و     ،پیدا شدب است« ور فانت» ن بار اوق اة یکردب است و یرار 

مةی خةوانا   « پررةوی  » ظهور ین سرةمین خراسان بود و اة این جهت پهلوی پارتی که بندب ین را  اءمبد

حاق ین که پهلوی ساسانی لهجه ای اة فرس  دیا اسةت   ،وستایی باختری داردپیوستگی با ةند یا ةبان ا

و به این طریا می بینا که یکی اة این پهلوی ها در افغانستان و دیگری در ایران معموق و مرو  بودب و 

» انبساط دولت پارتی پراکندب شدب و به اساس عقیدب استاد   پهلوی پارتی اة شرق فالت به غرب با ساح

تکةار  اای» بر پهلوی ساسانی تأریر ةیاد وارد کردب است و بهترین نمونه ادب پهلةوی پةارتی   «ریستن سنک

جنا هةای   ،است که پیش اة  رن سوم مسیحی وجود داشت و موضوع این ارر حماسی منظوم« ةریران

یا « سپندات» و برادر ةادب اش بسته واری و پسراخیرالذکر« ةریر» گشتاسب شاب پادشاب بلخی و برادرش 

ین طر  یمو دریا کةه بةاالخرب بةه غلبةه دودمةان شةاهی        ، دراسفندیار یا ارجاسپ خیونی رورانی است

 بلخی خاتمه می یابدق

در مطالعات السنه در افغانستان موضوع ةبان های اسکایی، تخاری، سغدی برای فهمیدن ظهور ةبان       

 دری بسیار مها استق

 ،«تخةاری »، « پاةیةانی « » ر ةی یةی »  بایا سیتی یریةایی نةژاد و بةه نةام هةای      اة یکی دو  رن ق ة م        

وارد افغانستان شدند و در عالا ادب عموماً ةبان ین ها را به نام ها ی اسکایی یةا  « یوچی»و « ساکارونی»

 ةبان تخاری که هستی ین در ارةر  قتخاری یاد می کنندق بقایای لهجه های اسکایی در پامیر موجود است

منجمله کوشانی ها « سیتی» ةبان  سمتی اة  بایا ، روشن شدب است« سپیگا » و « میه » مساعی پروفسور 

وری با عظمتی در افغانستان تشکیا دادند و مرکز ین ها در بگةرام  تاست که مقدم تر اة ساسانی ها امپرا

ها خواندب اندق این « رانی شر ی ای» یا « یریایی شمالی » کیلومتری شماق کابا بودق ةبان ایشان را  80در 

بلکةه  « یریةا  » ولی جای تعجب این است کةه نةه در خةانوادب     ،می باشد ییةبان لهجه ای اة هند و اروپا

  رار می گیردق« ایطالوستی  » در خانوادب « سانتا» جزء دسته 
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هلوی خراسةانی  گمان غالب چنین می رود که در ارر اختالط لهجه های ةند به خصوص پرروی یا پ      

بةه میةان یمةدب و در    « یمةو دریةا   » ةبةان سةغدی در حةوةب اکسةوس     ،و      لهجه های اسکایی و تخاری

سغدیان و باختر نشو و نما یافته است و اة همین جهت بعصی اة مؤلفین اسالمی ین را ةبان بلخ و بخةارا  

لی  ةرن دوم مسةیحی بةرای چنةدین     د اة حواعب« کریستن ستن» ها خواندب اندق این ةبان به عقیدب استاد 

یان، مانوییان، نسطوریان باختر و ماوراءالنهر در ین یق بودا]است[ رن ةبان بین المللی یسیای مرکزی بودب

را « سةطر نجلةی  » ة رسا الخةط سةریانی، خةط    یرار ةیاد نوشته اند تا این که مانی در  رن سوم مسیحی ا

 ةبان سغدی نوشته شدقاختراع کرد و اة این به بعد یرار ةیاد به 

در ةبان سغدی که در شماق افغانستان معموق بود برای مطالعه ةبان دری که بعةدها بةه فارسةی    و ت      

ت یافته و تا امروة ةبان مشتر  افغانستان و ایران است اهمیت خاصی داردق بعضی ها به این عقیدب رشه

دانةد کةه اصةاًل در ارةر یمیةزش پررةوی یةا        اند که ةبان دری همان ةبان سغدی است و برخی دیگر معتق

ةبان دری در بةاختر و تخارسةتان و مةاوراء     ،پهلوی خراسانی و ةبان سغدی و تأریر دیگر لهجه های ةند

ین را « در » ةبان دری را من حیث لغت دو نوع معنی می کنند یکی بةه اسةاس کلمةه     قالنهر به میان یمد

هسةتانی مةی شةمارند و صةفت     ککةردب و ةبةان   « درب » وب بةه  ةبان دربار می خوانند و دیگر ین را منس

 کب  دری به اعتبار خوشخوانی در مورد کب  کهستانی استعماق می شودق

برهان  اطع دری را ةبان بلخ و بخارا و مرو و بدخشان می داند و هی  شبهه ای نیست که پرورشگاب       

ا هریرود را در بر می گرفةت و در مةاوراءالنهر هةا    اولیه این ةبان در حصص شمالی افغانستان اة پامیر ت

روا  داشتق بعضی ها تصور کردب اند که ةبان دری معجونی است مرکةب اة ةبةان پهلةوی ساسةانی و     

لغات عربی حاق ین که یکی اة صفات ةبان دری حقیقی عدم دخالت ةبان عربی است و  ةرن پةیش اة   

ق اة جانب دیگر دری ةبانی نیست که بعد اة نةابود شةدن   ظهور ةبان عربی در افغانستان تشکا نمودب بود

پهلوی ساسانی به میان یمدب باشد بلکه پهلوی و دری دو ةبانی است کةه مةواةی هةا یکةی در ایةران و      

این طةر  و   ،دیگری در افغانستان به میان یمدب و نشو و نما کرد و به ةمان های معین یکی اة ین طر 

 ،راکندب شدب است و عاما اساسی شباهت و ارتباط لغات این دو ةبةان ین طر  پ ،دیگری اة این طر 

ه ساحه های نشةو و نمةای   ب ینهامعاصر بودن و انتشار  ،عالوب بر  رابت خانوادگی اة راب یرروی خراسانی

 یکدیگر استق

نظر شبهه ای نیست که پارچه های منظوم و منثوری که عجالتاً در ةبان دری در دست است اة نقطه       

 دامت اة  رن سوم هجری تجاوة نمی کندق ولی اگر همین یرار را با کتب معاصةر ین بةه ةبةان پهلةوی     

مقایسه کنید ینگاب سالست و پختگی و روانی دری بر پهلوی یشکارا می شود و این محکا ترین دلیلی 

ب بلکه چندین  ةرن  معاصر صفاری ها و سامانی ها به میان نیامد ،است که ةبان دری یکدفعه بدون سابقه

سابقه داشته که متأسفانه تعیین ین به صورت یقین عجالتاً مشکا است ولی این  در می دانیا که  دیمی 
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ترین پارچه هةای نظةا و نثةر دری کةه عجالتةًا در دسةت اسةت در شةرق فةالت یةا در افغانسةتان یةا در             

ش نضةج و  ةوام گرفتةه و    کدوماوراءالنهر به میان یمدب و ةبان دری در خا  هةای ةیبةای مةاحوق هنة    

محصوق  ریحه و دانش شعرا و نویسةندگان افغانسةتان   است،  دیمی ترین یرار و شواهدی که در دست 

است که همگان اة نام های ارجمند و یرار جاوید ایشان اطالع دارندق ةبةان دری تةا جةایی کةه شةواهد      

ر شدب است و اگر در عصر ساسةانی  هجری در خا  های ایران کنونی منتش 4نشان می دهد بعد اة  رن 

بنا بر بعضی عقاید مرو  بودب باشد منحصر به دربار و تشریفات بةودب و در عةالا ادب و فرهنةا اة ین    

ةیرا ةبان علا و ادب ایران پهلوی بود و به ةبان طبری ها می نوشةتند و پهلةوی تةا     ،کار گرفته نمی شد

 یش با ی بودقوق در حصص غربی ایران کا و بغةمان استیالی م

ةبان دری بعد اة طی دورب نضج و  وام ادبی خویش در چهار  رن اوق هجری در افغانستان به طر        

غرب انتشار یافته و ةبان پهلوی را به نقاط غربی ایران عقب ةد و جای ین را اشغاق کرد و بةه اصةطالح   

یعنی ةبان دری  «این معنی  وت یافتبعد اة تسلط دولت سلجو ی بر عرا ین » مرحوم مل  الشعرا بهار 

 کماق انبساط یافتق

 ةبان پشتو

ست اهمیت ةیاد می دهةیا و  ا شبهه ای نیست که امروة در افغانستان به ةبان پشتو که ةبان دیگر ملی ما 

در نقاطی که اکثریت به ةبان پشتو حر  می ةنند، محصلین به این ةبان تحصیا می کنندق اهمیت ةبةان  

 نقطه نظر مراتب  دامت و صر  و نحو ةبان بیشتر متذکر شدمقپشتو را اة 

چون اة باشندگان افغانستان چندین میلیون به این ةبان صةحبت مةی کننةد و میلیةون هةای دیگةر در             

افتادب اندق وةرات معةار  افغانسةتان و انجمةن ةبةان      1ای خط تحمیلی دیورند در کشور پشتونستانرماو

می خوانیا در راب انبساط این ةبان که مزایای ةیاد روح ملیت مةا در ین  « شتو تولنه پ» پشتو که ما ین را 

 نهفته است جد و جهد کردب و می کنندق اصالً ةبان پشتو را همه باشندگان افغانستان کا وبیش می دانند

ریاسةت  و ولی در ةمینه های علمی و ادبی و فرهنگی کمتر سةها داشةت و سةعی وةارت معةار       ]؟؟[

ستقا مطبوعات این است تا این ةبان ملی ما ها بیشتر دارای ذخایر ادبی و علمی و فرهنگی شةود و اة  م

این راب ها ساح  معار  در افغانستان انکشا  کند و ها سوی  علمی بلندتر برودق ةبان فارسةی یةا دری   

لمةی ین خیلةی ةیةاد    که مرکز ظهور و نشو و نمای ین افغانستان بودب و سها ما در افتخةارات ادبةی و ع  

است کماکان به جا و به مقام خود با ی است و رابطه ادبی و فرهنکی ما و ایران را مةن حیةث اشةترا     

 ةبان نگاب داشته و نگاب خواهد داشتق

                                              
نام گذاری « پشتونستان» ق کشوری بنام پشتونستان وجود نداردق مورخان افغان و اة جمله ی ای کهزاد، ایالت سرحد شمالی پاکستان کنونی را  1

کشور خواندب اندق این مسأله بر می گردد به اختال  دولت های سابا افغانستان با پاکستان بر سر  ضیه پشتون های کردب و ین را به دلخواب خود 

 (مصباح زادهپاکستان که افغانستان ین ها را متعلا به خود دانسته و خواستار حا خود ارادیت ین ها می باشدق )
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 نتیجه

این سیر مختصر تحلیلی که تا این جا در سوابا دب هزار ساله تةاریخ و ادب و فرهنةا بةه عمةا یمةد و      

نشان مةی دهةد    ،وری که می خواستا به علت حرکت اة تهران ادامه دادب نمی توانادامنه ین را همان ط

که افغانی و ایرانی اة اصا مبتال نژاد تا امروة چه افتخارات مشتر  داشته و دارند ، افغةانی و ایرانةی اة   

دورب  ی  نژاد هستند و فرهنا ایشان اة ی  منبع نور الهام گرفته اندق ما دورب هةای مشةتر  تةاریخ و   

های غیر مشتر  تاریخ در ادوار پیش اة اسالم و بعد اة اسالم داشته و داریاق بزرگان فرهنگةی و ادبةی   

ین هایی که در افغانستان ظهور کردب اند یا در ایران همه علی السویه رهنمایان فکری ما بودب و هستند و 

انی نیست کةه جلةدی اة دیةوان حةافظ و     در هی  خانه افغ ،در این موارد و در میان یاران ما و شما نباشد

سعدی نباشدق نویسندگان افغانستان و ایران در تعمیا این نظریه عهد  بزرگ و باریکی بةر دوش دارنةدق   

 بندب در این ةمینه گفتنی های ةیاد دارم ولی متأسفانه به واسطه تنگی و ت نمی توانا وارد شومق

 ،عد اة چندین هزار ساق ةندگانی در دو گوشه فالت یریةا نشةین  افغانستان و ایران، افغانی و ایرانی ب      

سةاق و   40سةاق و   50ی می کنندق در این ط 20این  ةندگانی معاصر خود را در هیاهوی نیمه اوق  رن 

ی درتاریخ دو ملت و دو مملکت وا ع شدب که بین خود بی شةباهت نیسةتق ایةن    عساق اخیر ها و ای 30

 ا  دستگاب استعمار انگلیس  رار گرفتهقهر دو ملت مورد ظلا و اجح

افغانی با ین روح شهامت و غرور ملةی کةه دارد در صةد سةاق اخیةر مشةت هةای سةختی بةه دهةان                 

چنان مشتی که نظیر ین را تاریخ اسةتعمار بریتانیةا بةه یةاد نةداردق دام       ،اهریمنان استعمار جو حواله کردب

 50رانیدب شد به افغانستان ها شبکه های خود را دوانیةد و در  افسون استعمار همان طور که به ایران گست

« دارسی»  ،معاهدب یکی بر ایران و دیگری بر افغانستان تحمیا شدق در عصر ناصرالدین شاب وساق  با د

معاهدب تحمیلی خویش را بر گردن ایران نهاد و در نیا  رن، خةون حیةاتی ایةران را مکیدنةد و در دورب     

معاهةدب سةرحدی را بةر افغانسةتان تحمیةا نمةودق ایةن خةط         « دیورنةد »  ،ن خةان الرحمسلطنت امیر عبدا

هفةت میلیةون    ،به مفاد اسةتعمار روی خةانوادب هةا و  بایةا مةا کشةیدب شةدب        ضمصنوعی و شوم که مح

برادران ما را اة ما جدا کردب و این هر دو معاهدب تحمیلی هر دو مملکةت را در مضةیقه حیةاتی افکنةدب     

سیاسةت مةداران انگلةیس         ،طور که متأسفانه نقط  نظر ایران را در مسأله ملةی سةاختن نفةت   استق همان 

نقطه نظر افغانستان را ها کا  نشینان لندن در مسأل  یةادی و اسةتقالق پشتونسةتان    ،نمی خواهند بفهمند

ا چةون  امة  ،نمی خواهند بفهمند وگرنه در اصا اساس فهمیدن هر دو مسأله بسةیار سةها و بسةیط اسةت    

دستگاب استعمار کور است و یا خود را به کوری می ةند حقایا را نمی بیندق شر ی ها باید بمیرند ، باید 

 لگدماق جور و ستا باشند تا ایشان راحت و یسودب ةندگی کنندق
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افغانستان به هی  وجه من الوجوب چشمی به خا  پشتونستان ندوخته و بةا ایةن کةه ین سةرةمین اة            

های  دیا و متوسط و جدید جزء افغانستان بودب و بهترین عنصر افغانی ما در ین کوب ها ةندگانی دورب 

 قابداً به فکر الحاق ین نبودب و نیستیا و صدها و هزاران مرتبه این نظری  رابت را مشهود ساخته ایا ،دارند

ه و دیگةر انشةاءاهلل پةس    ما می دانیا و خوب می دانیا که عصر استعمار و بةردب سةاةی بحمةداهلل گذشةت    

 یمدنی نیستق

و بةه اسةاس مفکةور  یونةو مةی      « اطلةس » ما طبا اعالمیه حقوق بشر و  رار منویات منشور ا یانوس       

 ،لةذا  قخواهیا که هر کتله و  ومی سرنوشت خودش را بةه ادارب و نظریةه خةاص خةودش تعیةین بتوانةد      

شتون های پشتونستان که تعداد ین ها به هفت میلیةون  پبه منظور نظر ملت و دولت افغانستان این است تا 

 می رسد یةادی و استقالق دادب شود، یةادی و استقالق فکری در تعیین سرنوشت خودشان دادب شودق

غالمی و بردب ساةی خال  مقررات اسالمی و بین المللی است ، به خصوص ملت افغةان ملتةی کةه          

صد ساق در دادب و نخواهد دادق سرةمین یةاد پشتونستان را که یةادی عین فطرت اوست به غالمی تن ن

ن پرچا  درت دیگری غالم ساخته نمی تواند و همین اآل ،ساخته نتوانستاسیر سلطه خود بریتانیا عظمی

های یةادی ین ها به دست خودشان در کوب های بلند تیرا و در  له های شامخ سفید کوب و سلسله کةوب  

و فغانستان و ایران همان طور کةه در روةگةاران باسةتان در مکتةب مجادلة  روشةنی       سلیمان بلند استق ا

تاریکی درس گرفته و به کم  یةزدان پةا  بةر اهریمنةان غالةب بةودب، در یینةدب هةا حتمةًا مظفةر و           

د بودق ما طرفداران روشنی بودیا و هستیا و بر علیه ظلمت و تاریکی، ظلمت و تاریکی نپیروةمند خواه

ار مجادله خواهیا کرد و یقین کاما دارم که با راهنمایی های پادشاهان منور و محبوب خود های استعم

اعلی حضرت همایون المتوکا علی اهلل محمد ظةاهر شةاب و اعلةی حضةرت همةایون محمةد رضةا شةاب         

 «انشاءاهلل تعالی» ی ملی خود حتماً خواهند رسیدق هاملت افغانستان و ملت ایران به یرةو ،پهلوی

  پایان                                                                                             

  

 


