ﻣﺗن ﮐﻧﻔراﻧس

رواﯾت ﺗﺎرﯾﺦ:

ﭼﮕوﻧﮫ ﺧراﺳﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷد؟

ﭘروﻓﯾﺳور دﮐﺗور ﻟﻌل زاد )در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻠب ھﺎوز(Clubhouse -
ﺳﺎﻋت  ۶ﺷﺎم ﺑﮫ وﻗت ﻟﻧدن
 ٢١ﻣﯽ ٢٠٢١

ﻋﻧوان ھﺎ
اول – ﺗوﺿﯾﺢ ﮐوﺗﺎه ﭘﯾراﻣون واژه ھﺎی اﻓﻐﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﯽ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ
دوم – ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ واژه اﻓﻐﺎن و ﮔﺳﺗرش آﻧﮭﺎ
ﺳوم – ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ واژه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﮔﺳﺗرش آن
ﭼﮭﺎرم – ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺧراﺳﺎن و ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﭘﻧﺟم – ﭘروﺳﮫ اﻓﻐﺎن/ﭘﺷﺗون/ﭘﺷﺗو ﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری

اول – ﺗوﺿﯾﺢ ﮐوﺗﺎه ﭘﯾراﻣون واژه ھﺎی اﻓﻐﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﯽ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ھﻣﮫ اﻓﻐﺎن ﯾﺎ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ اﻧد.
زﯾرا »اﻓﻐﺎن« ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﭼﮭﺎر ﻗوم ﺑزرگ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﺗﺎﺟﯾﮏ ،اﻓﻐﺎن/ﭘﺷﺗون ،ھزاره و اوزﺑﯾﮏ( و
» اﻓﻐﺎﻧﯽ« ﻧﺎم واﺣد ﭘول آن ﮐﺷور اﺳت.
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن »ﻗوم اﮐﺛرﯾت« وﺟود ﻧدارد )ﺟﻣﻌﯾت ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ ﺷﺎﯾد ﺣدود  ،۴٠٪اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺣدود ،٣٠٪
ھزاره ھﺎ ﺣدود  ٢٠٪و اوزﺑﯾﮏ ھﺎ ﺣدود  ١٠٪ﺑﺎﺷد؛ ﭼون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺳرﺷﻣﺎری ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت(!
ﻧﺎم ﯾﮑﺗﻌداد ﮐﺷورھﺎ ﻣﺎﻧﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن ،اوزﺑﯾﮑﺳﺗﺎن و ﻗزاﻗﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم ﯾﮏ ﻗوم/ﺗﺑﺎر اﺳت ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آﻧﮭﺎ ﻣﺗﺷﮑل از اﻗوام ﻣﺧﺗﻠف اﺳت!
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺷﮭروﻧدان ا ﯾن ﮐﺷورھﺎ ﺑﺎﯾد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎﻧﯽ ،اوزﺑﯾﮑﺳﺗﺎﻧﯽ و ﻗزاﻗﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﺷوﻧد.

ﺗذﮐر ﮐوﺗﺎه در ﻣورد ﻣﺣﺗوای ﻣطﺎﻟب
* ھر آﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺑر ﺑﻧﯾﺎد »اﺳﻧﺎد و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ« اﺳت ،ﻧﮫ »ﺗﺣﻠﯾل« ھﺎ!
* ﺗﻣﺎم اﺳﻧﺎد و ﻣﻧﺎﺑﻊ » دﺳت اول و ﻣﻌﺗﺑر« اﻧد ،ﻧﮫ »ﻧﻘل ﻗول« ھﺎ!
* اﮔر اﺳﻧﺎدی ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ در ﺟﺎﯾﯽ اﺷﺗﺑﺎه ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ذﮐر اﺳﻧﺎد ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود!

دوم – ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ واژه اﻓﻐﺎن و ﮔﺳﺗرش آﻧﮭﺎ
ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﺑﻊ و آﺛﺎر ﻣوﺟود در ﻣورد واژه/ﻧﺎم »اﻓﻐﺎن« را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ  ٨ھﺷت دوره ﺗﻘﺳﯾم ﮐرد:
دوره اول – ﺷﺎﻣل ﻣﻧﺎﺑﻊ دوره ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن ،ﻏزﻧوﯾﺎن ،ﻏورﯾﺎن و آل ﮐرت در ﺳده ھﺎی  ١٠اﻟﯽ  ١۴اﺳت
ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ از »اﻓﻐﺎن« ھﺎ ﺑﺻورت ﻋﺎم ﯾﺎد ﺷده )واژه »اﻓﻐﺎن« ﺑﺎر ﻧﺧﺳت در ﺣدود اﻟﻌﺎﻟم ٩٨٢ ،ذﮐر
ﺷده( ﮐﮫ در ﮔﺳﺗره »ﮐوه ھﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن« ﯾﺎ »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« آن روزﮔﺎر زﻧدﮔﯽ داﺷﺗﻧد و )ﺑﮫ ﻗول اﻟﺑﯾروﻧﯽ(
از ﻧژاد ھﻧدوان اﻧد .در اﯾن آﺛﺎر از ﺳرﮐوب و ﻣطﯾﻊ ﺳﺎزی آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﻏزﻧوﯾﺎن ،ﻏورﯾﺎن و آل ﮐرت
ھرات در ﮐوه ھﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن )واﻗﻊ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻣروزی( ﯾﺎد ﺷده اﺳت.
دوره دوم – ﺷﺎﻣل ﻣﻧﺎﺑﻊ دوره آل ﻣظﻔر در ﺳده ھﺎی  ١۴و  ١۵اﺳت ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ از »اﻓﻐﺎن ھﺎی ﻣﻐول«
در ﮐرﻣﺎن اﯾران و ﺷورش آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑل آل ﻣظﻔر در ﺳده  ١۴ﯾﺎد ﺷده ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ داﺳﺗﺎن آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺳﻘوط آل
ﻣظﻔر ﺗوﺳط اﻣﯾرﺗﯾﻣور ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﺳت )از ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﯾن »اﻓﻐﺎن ھﺎی ﻣﻐول« ﺑﺎ »اﻓﻐﺎن ھﺎی ﮐوه
ھﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن« ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ داﻧﯾم(.

دوره ﺳوم – ﺷﺎﻣل ﻣﻧﺎﺑﻊ دوره اﻣﯾرﺗﯾﻣور ﮔورﮐﺎﻧﯽ در ﺳده  ١۵اﺳت ﮐﮫ در آن ھﺎ ﺑرای ﺑﺎر اول ﻧﺎم ﭼﻧد
ﻗﺑﯾﻠﮫ اﻓﻐﺎﻧﯽ )ورﮐوﻧﯽ ،ﭘرﻧﯾﺎﻧﯽ ،ﮐرﮐس و ﮐﻼﺗﯾﺎن( در ﮐوه ھﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن و ﺳرﮐوب آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط اﻣﯾرﺗﯾﻣور و
ھم اﺳﮑﺎن  ٣٠٠ﮐس از ﻗﺷون ،ﺳﮫ اﻏﻼن ﺟوﺟﯽ ﻧژاد و  ۴٠٠ﺧﺎﻧواده اوزﺑﮏ در آن ﮐوه ھﺎ ذﮐر ﺷده
اﺳت )از ﺳرﻧوﺷت اﯾن ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﻧﺎﻗﻠﯾن ﻣﻐول/اوزﺑﮏ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ داﻧﯾم(.
دوره ﭼﮭﺎرم – ﺷﺎﻣل ﻣﻧﺎﺑﻊ دوره ﺑﺎﺑر در ﺳده  ١۶اﺳت ﮐﮫ در آن ھﺎ ﺑرای ﺑﺎر ﻧﺧﺳت از ﻗﺑﺎﯾل اﻣروزی
اﻓﻐﺎن )ﻏﻠﺟﯽ ،ﺑﻧﮕش ،ﺧوﮔﯾﺎﻧﯽ ،ﺗوری ،ﻣﮭﻣﻧد ،دﻟزاک ،ﯾوﺳف زی ،ﻣﺣﻣدزی ،اﻓرﯾدی ،وزﯾری وﻏﯾره( و
ﺳرﮐوب آن ھﺎ در ﮐوه ھﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن و وادی ﮐﺎﺑل-ﭘﺷﺎور ﺗوﺳط ﺑﺎﺑر ﯾﺎد ﺷده و ﻧﺎم زﺑﺎن آن ھﺎ »اﻓﻐﺎﻧﯽ«
ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت.
دوره ﭘﻧﺟم – ﺷﺎﻣل ﻣﻧﺎﺑﻊ دوره ﻣﻐوﻻن ھﻧد در ﺳده ھﺎی  ١۶اﻟﯽ  ١٨و ﻧﺷﺎن دھﻧده اﯾﺟﺎد ﻧﺧﺳﺗﯾن ادﺑﯾﺎت
زﺑﺎن » اﻓﻐﺎﻧﯽ/ﭘﺷﺗو« و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی ﺑرای ﻣﻧﺷﺎی اﻓﻐﺎن ھﺎ و ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف آن ھﺎ )اﺳراﯾﯾﻠﯽ ،ﻗﺑطﯽ ،ﻋرﺑﯽ
وﻏﯾره ( اﺳت.

دوره ﺷﺷم – ﺷﺎﻣل ﻣﻧﺎﺑﻊ دوره ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﻏﻠﺟﯽ ھﺎ در ﻗﻧدھﺎر/اﺻﻔﮭﺎن )ﺑﮫ وﯾژه ﺳﻘوط ﺻﻔوﯾﺎن
در  (١٧٢٢و اﺑداﻟﯽ ھﺎ در ﻗﻧدھﺎر/ﮐﺎﺑل )ﭘس از ﻗﺗل ﻧﺎدر اﻓﺷﺎر در  (١٧۴٧در ﺳده  ١٨اﺳت.
دوره ھﻔﺗم – ﺷﺎﻣل ﻣﻧﺎﺑﻊ دوره زوال اﺑداﻟﯽ ھﺎ ،اﯾﺟﺎد ﻣﻠوک اﻟطواﯾﻔﯽ ،آﻏﺎز ﺑﺎزی ﺑزرگ در ﺑﯾن ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ
و روﺳﯾﮫ )ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﺑل در  ١٨٣٩و  (١٨٧٩و اﯾﺟﺎد »ﻣﻧطﻘﮫ/دوﻟت ﺣﺎﯾل« در ﻣﯾﺎن ھﻧد
ﺑرﺗﺎﻧوی و روﺳﯾﮫ ﺗزاری در ﺳده  ١٩اﺳت.
دوره ھﺷﺗم – ﺷﺎﻣل ﻣﻧﺎﺑﻊ دوره اﯾﺟﺎد ﮐﺷور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اواﺧر ﺳده  »] ١٩ﻣرزﺑﻧدی« ﮐﺷور در زﻣﺎن
ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ) [(١٩٠١ – ١٨٨٠و اواﯾل ﺳده »] ٢٠اﻋﻼن اﺳﺗﻘﻼل« ﺗوﺳط اﻣﺎن ﷲ )[(١٩٢٩ – ١٩١٩
اﺳت.

ﺳوم – ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ واژه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﮔﺳﺗرش آن
ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﺑﻊ و آﺛﺎر در ﻣورد واژه/ﻧﺎم » اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ  ٣دوره ﺗﻘﺳﯾم ﮐرد :

دوره اول – اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﻧواﺣﯽ ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻣروزی )از  ١٣٢١ﺗﺎ (١٨١۵
واژه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎر ﻧﺧﺳت در ﺗﺎرﯾﺧﻧﺎﻣﮫ ھرات ) (١٣٢١ﺷﺎﻣل ﮔﺳﺗره ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن اﺳت؛ ﻣرﮐز آن
ﻣﺳﺗوﻧﮓ )ﺷﮭری در ﺟﻧوب ﮐوﯾﺗﮫ/ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻣروزی( و ﻣ ِﻠﮏ ھﺎی آﻧﮭﺎ »ﮐُرد«ھﺎﺳت .ﻣ ِﻠﮏ ﺷﻣس اﻟدﯾن ﮐرت
ﻣطﺎﺑق ﻓرﻣﺎن ﻣﻧﮑوﺧﺎن در ﺳﺎل ھﺎی  ١٢۵٠از ھرات )ﭘﺎﯾﺗﺧت آل ﮐرت(
ﺑﮫ وﻻﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﻣﺳﺗوﻧﮓ و ﻗﻠﻌﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﺣﮑم آﻧﮭﺎ در ﮐوه ھﺎی
ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺗﺎ رود ﺳﻧد( ﻟﺷﮑر ﮐﺷﯾده و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ رود ﺳﻧد را ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻠﻣرو
آل ﮐرت ھرات ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﻧﺎم/واژه »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﭘس از ﺗﺎرﯾﺧﻧﺎﻣﮫ ھرات ) ،(١٣٢١در ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی
زﯾﺎدی )ﺗﺎ اواﯾل ﺳده ﻧزدھم( ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻣﻔﮭوم ﺳﺎﺑق ،ﯾﻌﻧﯽ ﮔﺳﺗره »ﮐوھﮭﺎی
ﺳﻠﯾﻣﺎن« ذﮐر ﺷده ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﮐﺎﺑل ،ﻏزﻧﯽ و ﻗﻧدھﺎر ﻧﯾﺳت.

دوره دوم – اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻧوب ھﻧدوﮐش )ﮐﺎﺑل و ﻗﻧدھﺎر(
از  ١٨١۵ﺗﺎ ) ١٩١٩در ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ(
واژه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎر ﻧﺧﺳت در  ١٧٩٨در ﺳﻔرﻧﺎﻣﮫ »ﺟورج ﻓﺎﺳﺗر«
و » ﺑدون ذﮐر ﺣدود« آن وارد ادﺑﯾﺎت ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧوی ﻣﯽ ﺷود.
اﻣﭘراﺗوری دراﻧﯽ در اواﯾل ﺳده  ١٩ﻓرو ﻣﯽ ﭘﺎﺷد؛
اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ ﺑﺎ ﺗﺷوﯾش از ﭘﯾﺷروی ﻓراﻧﺳﮫ )از طرﯾق ﭘﺎرس( ھﯾﺋﺗﯽ زﯾر رﯾﺎﺳت »اﻟﻔﻧﺳﺗون« در  ١٨٠٨ﺑﮫ
درﺑﺎر ﺷﺟﺎع اﻟﻣﻠﮏ ﺑﮫ ﭘﺷﺎور ﻣﯽ ﻓرﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ او ﻣﻌﺎھده ھﻣﮑﺎری اﻣﺿﺎ ﮐﻧد:
* اﻣﺿﺎی ﻣﻌﺎھده ﺑﺎ ﺷﺟﺎع اﻟﻣﻠﮏ ﺑﮫ ﻧﺎم » ﺷﺎه ﮐﺎﺑل« در ﭘﺷﺎور در ١٨٠٩؛
ﻧﺷر اﺛر ﻣﺷﮭور اﻟﻔﻧﺳﺗون ﺑﻧﺎم »ﮔزارش ﺳﻠطﻧت ﮐﺎﺑل« در :١٨١۵
اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻧﺎم ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﮐﺷورﺷﺎن ﻧدارﻧد ،ﻧﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﺎﮐﻧﺎﻧش ﺑر ﺗﻣﺎم ﮐﺷور
اطﻼق ﻣﯽ ﺷود ،ﺧراﺳﺎن اﺳت .اﻣﺎ ﻣن ﻧﺎم »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« را ﮐﮫ ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻧﺎآﺷﻧﺎ ﻧﯾﺳت،
ﺑر اﯾن ﻣﺣدوده ﻣﯽ ﮔذارم  :ﻣﺣدوده ای از ﺷﻣﺎل ﺑﮫ ھﻧدوﮐش ،از ﺷرق ﺑﮫ رود ﺳﻧد ﺗﺎ
ﻣﺳﮑن ﺑﻠوﭼﺎن و ﺳﯾوﺳﺗﺎن!

ﺑﺎ ﭘﯾﺷروی روﺳﯾﮫ از ﺷﻣﺎل ،ﺑﺎزی ﺑزرگ در ﺑﯾن ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ/روﺳﯾﮫ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧطﻘﮫ را رﻗم ﻣﯽ زﻧد:
ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ دو ﺑﺎر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻟﺷﮑر ﻣﯽ ﮐﺷد )در  ١٨٣٩ﺑﺎ ﻧﺻب ﺷﺟﺎع اﻟﻣﻠﮏ و دوﺳت ﻣﺣﻣد در  ١٨۴٢و در
 ١٨٧٩ﺑﺎ ﻧﺻب ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن و ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن در  (١٨٨٠ﺗﺎ از ﻧﻔوذ روﺳﯾﮫ ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣوده و ﯾﮏ
ﻣﻧطﻘﮫ/دوﻟت ﺣﺎﯾل ﺑﺎ روﺳﯾﮫ اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ]واژه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺟرﯾﺎن اﯾن ﺳده ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم »ﺟﻧوب ھﻧدوﮐش ﯾﺎ ﮐﺎﺑل و ﻗﻧدھﺎر«
وارد آﺛﺎر داﻧﺷﻣﻧدان اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷود :ﻧﻘﺷﮫ ھﺎ )در »ﮐﺷور ﮐﺎﺑل«!( ،ﻣﻘﺎﻻت/ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ و ﻣﻌﺎھدات[:
* ﻣﻌﺎھده ﺑﺎ ﮐﺎﻣران ﺑﮫ ﻧﺎم » ﺷﺎه ھرات« در ١٨٣٩؛
* ﻣﻌﺎھده ﺑﺎ دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﻧﺎم »واﻟﯽ/ﺣﺎﮐم ﮐﺎﺑل و
ﻣﻧﺎطق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر او اﺳت« در ١٨۵٧؛
* ﻣﻌﺎھده ﺑﺎ ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم »اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت آن« در ١٨٧٩؛
* ﻣﻌﺎھده ﺑﺎ ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم »اﻣﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت آن« در ) ١٨٩٣ﻣرز دﯾورﻧد(؛
* ﻣﻌﺎھده ﺑﺎ ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم » ﺷﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت آن« در ١٩٠۵؛
اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ﺣﺗﯽ در » ﺳراج اﻟﺗوارﯾﺦ« ﺧودش ) (١٩١٣ﺑﮫ ﻧﺎم » ﭘﺎدﺷﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗرﮐﺳﺗﺎن ﻣﺗﻌﻠﻘﮫ آن«
ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت.

دوره ﺳوم – اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺎم ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺷور ﭘس از اﻋﻼن اﺳﺗﻘﻼل )از  ١٩١٩ﺗﺎ ﮐﻧون(
* ﻣﻌﺎھده ﺻﻠﺢ )و اﺳﺗﻘﻼل( راوﻟﭘﻧدی ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﺎن ﷲ ﺑﮫ ﻧﺎم »ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« در ١٩١٩؛
* اﯾﺟﺎد ﻧﮭﺎد ھﺎی دوﻟﺗﯽ )ﻗوای اﺟراﯾﯾﮫ ،ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ و ﻣﻘﻧﻧﮫ( ،ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اداری ﮐﺷور ،ﻗواﻧﯾن )ﻧظﺎﻣﻧﺎﻣﮫ ھﺎ( و...
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﭘﺳوﻧد ھﺎی »ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت –  «Dependenciesو »ﺗرﮐﺳﺗﺎن« از آن ﺣذف ﺷده و واژه »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﻧﺎم ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺷور
ﺷده اﺳت!

وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﺟﻧوب ھﻧدوﮐش )ﮐﺎﺑل و ﻗﻧدھﺎر( در ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﯾﺎد
ﻣﯽ ﺷد ،اﯾن ﺳرزﻣﯾن ھﺎ در ﻣﻧﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و ﺗوﺳط ﻣردم آن ﺑﺎ ﮐدام ﻧﺎم ھﺎ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷدﻧد؟

ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾن ﺳوال ﺑﺎﯾد »ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ واژه ﺧراﺳﺎن« را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾم!

ﭼﮭﺎرم – ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺧراﺳﺎن و ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
در دوره ﭘﯾش از اﺳﻼم:
* در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن ،اﯾران ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﺳﭘﮭﺑد ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود:
ُﺧراﺳﺎن )ﺷرق(ُ ،ﺧرﺑران )ﻏرب( ،آذرﺑﺎﯾﺟﺎن )ﺷﻣﺎل( و ﻧﯾﻣروز )ﺟﻧوب(؛

در دوره ﭘس از اﺳﻼم:
* ﻗﻠﻣرو ﺧراﺳﺎن )ﭘس از ﺳده دھم( ﺑﺎ ﭼﮭﺎر ﺷﮭر ﻣﺷﮭور ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود )ﮐﮫ از ﺗﮭران ﺗﺎ ﺑدﺧﺷﺎن و از
رود ﺳﻧد ﺗﺎ آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ﮔﺳﺗرش دارد( :ﺑﻠﺦ ،ھرات ،ﻣرو و ﻧﯾﺷﺎﭘور.
اﻟﺑﻠدان ﯾﻌﻘوﺑﯽ ) ٨٩١م(
ﺑﻠﺦ ﺷﮭر ﺑزرگ ﺗر ﺧراﺳﺎن اﺳت و ﭘﺎدﺷﺎه ﺧراﺳﺎن ﺷﺎه طرﺧﺎن در آﻧﺟﺎ ﻣﻧزل داﺷت...
ﺷﮭر ﺑﻠﺦ وﺳط ﺧراﺳﺎن اﺳت ،ﭼﻧﺎن ﮐﮫ از آﻧﺟﺎ ﺗﺎ ﻓرﻏﺎﻧﮫ ﺳﯽ ﻣﻧزل ﺑطرف ﻣﺷرق اﺳت و
ازآﻧﺟﺎ ﺗﺎ ری ﺳﯽ ﻣﻧزل ﺑطرف ﻣﻐرب .از آﻧﺟﺎ ﺗﺎ ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺳﯽ ﻣﻧزل ﺑطرف ﻗﺑﻠﮫ و از آﻧﺟﺎ
ﺗﺎ ﮐﺎﺑل و ﻗﻧدھﺎر ﺳﯽ ﻣﻧزل ،و از آﻧﺟﺎ ﺗﺎ ﮐرﻣﺎن ﺳﯽ ﻣﻧزل و از آﻧﺟﺎ ﺗﺎ ﮐﺷﻣﯾر ﺳﯽ ﻣﻧزل ،و
از آﻧﺟﺎ ﺗﺎ ﺧوارزم ﺳﯽ ﻣﻧزل و از آﻧﺟﺎ ﺗﺎ ﻣﻠﺗﺎن ﺳﯽ ﻣﻧزل.

رودﮐﯽ ﺳﻣرﻗﻧدی  ٩۴٠در ﻣورد ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن
داﯾم ﺑﮫ اﻣﺎرت ﺧراﺳﺎن ﻣﺷﮭور
دو ﻧوح و دو ﻋﺑداﻟﻣﻠﮏ و دو ﻣﻧﺻور

ﻧﮫ ﮐس ﺑدﻧد ز آل ﺳﺎﻣﺎن
اﺳﻣﺎﻋﯾل اﺳت و اﺣﻣدی و ﻧﺻری

ﻋﻧﺻری ﺑﻠﺧﯽ  ١٠۴٠در ﻣورد ﻣﺣﻣود ﻏزﻧوی
ﺧورﺷﯾد ﺧراﺳﺎن و ﺧدﯾو زاﺑل

ارﻧﺧﺷب و ﮐش ﺑﮭﺎر ﮔردد ﮐﺎﺑل

ﻧﺎﺻر ﺧﺳرو ﺑﻠﺧﯽ ١٠۶٠
ﺳﻼم ﮐن ز ﻣن ای ﺑﺎد ،ﻣر ﺧراﺳﺎن را
ﺧﺎک ﺧراﺳﺎن ﭼو ﺑود ﺟﺎی ادب
ﮔرﭼﮫ ﻣرا اﺻل ﺧراﺳﺎﻧﯽ اﺳت
ﻣرا ﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﺧراﺳﺎن ﺑﮫ ﯾﻣﮕﺎﻧﺳت

ﻣر اھل ﻓﺿل و ﺧرد را ،ﻧﮫ ﻋﺎم و ﻧﺎدان را
ﻣﻌدن دﯾوان ﻧﺎﮐس اﮐﻧون ﺷد
از ﭘس ﭘﯾری و ﻣﮭﯽ و ﺳری
ﮐﺳﯽ ﭼرا طﻠﺑد در ﺳﻔر ﺧراﺳﺎن را

ﻣوﻟوی ) ١٢٧٣ﻣﻐوﻻن(
از ﺧراﺳﺎﻧم ﮐﺷﯾدی ﺗﺎ ﺑر ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن

ﺗﺎ درآﻣﯾزم ﺑدﯾﺷﺎن ﺗﺎ ﮐﻧم ﺧوش ﻣذھﺑﯽ

ﺟﺎﻣﯽ ) ١۴٨۵ﺗﯾﻣورﯾﺎن(
ھر ﺟﺎ ﮐﮫ رﻓت زورق ﺣﺎﻓظ ﺑﮫ ﺑﺣر ﺷﻌر
ﻧظم ﺗو ﻣﯽ رود ز ﺧراﺳﺎن ﺑﮫ ﺷﺎه ﻓﺎرس

ﺟﺎﻣﯽ ﺳﻔﯾﻧﮫ ﺗو ز دﻧﺑﺎﻟﮫ ﻣﯽ رود
ﮔر ﺷﻌر او از ﻓﺎرس ﺑﮫ ﺑﻧﮕﺎﻟﮫ ﻣﯽ رود

اﻣﯾرﻋﻠﯽ ﺷﯾر ﻧواﯾﯽ ) ١۴٩٠ﺗﯾﻣورﯾﺎن(
در ﺧراﺳﺎن ﻧﺗوان ﮔﻔت ﮐس ﺧرم ﻧﯾﺳت
ﺑﺎﺑرﻧﺎﻣﮫ :١۵٣٠

ﮐس در روی زﻣﯾن ﯾﺎﻓت ﻧﺷود ﺧرم ﮐو

ھﻧدوﺳﺗﺎﻧﯽ ﻏﯾرھﻧدوﺳﺗﺎﻧﯽ را ﺧراﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد .آن ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻋرب ﻏﯾرﻋرب را ﻋﺟم ﻣﯽ ﻧﺎﻣد!

در »ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﻣدﺷﺎھﯽ –  «١٧٧٣و »ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺳﯾن ﺷﺎھﯽ –  «١٧٩٨واژه »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« وﺟود ﻧدارد!
اﺣﻣدﺷﺎه دراﻧﯽ در »ﺑﻧﺎی ﺷﮭر ﺟدﯾد ﻗﻧدھﺎر – ،«١٧۴٧
دﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﺎه ﺷﮭﺎﻣت ﻣدار اﺣﻣدﺷﺎه
ﺟﻣﺎل ﻣﻠﮏ ﺧراﺳﺎن ﺷد اﯾن ﺗﺎزه ﺑﻧﺎ
ﻣﯾر ﺟﮭﺎن ﭘﮭﻠوان
در ﻣ ُﮭر و ﺳﮑﮫ اﺣﻣدﺷﺎه دراﻧﯽ  :ﻣژده ﮐﮫ ﺷد ﭘﺎدﺷﺎه ِ

ﺑﺎﺳﺗواری ھﻣت ﺑﻧﺎی ﺷﮭر ﻧﮭﺎد
ز ﺣﺎدﺛﺎت زﻣﺎﻧش ﺧدا ﻧﮕﮫ دارد
اﺣﻣد ﮔﯾﺗﯽ ﺳﺗﺎن ،وارث ﺗﺧت ﮐﯾﺎن

ﺗﯾﻣورﺷﺎه در »ﺗﺎج ﮔذاری – ،«١٧٧٢
ﮐﺎﺑل اﻣروز ﺑﮫ آﯾﯾن ﮐﯾﺎن ﺟﺷن ﮔرﻓت

ﮐﮫ ﻧﮭد ﺗﺎج ﺑﺳر ﺷﺎه ﺧراﺳﺎن اﻣروز

ﺷﺎه ﺷﺟﺎع در ﺗﺎرﯾﺦ »واﻗﻌﺎت –  «١٨٣۵ﺧود؛
از اﺣﻣدﺷﺎه ﺗﺎ ﺷﺎه ﺷﺟﺎع در »ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﻣد – «١٨۵٠؛
ﺷﺎه ﺷﺟﺎع و اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد در ﺗﺎرﯾﺦ »ﻧوای ﻣﻌﺎرک – «١٨۵۵؛
اﻣﯾر ﻣﺣﻣد اﻓﺿل در » ُﻣﮭر –  «١٨۶۶ﺧود
دو ﻓوج ﻣﺷرق و ﻣﻐرب ز ھم ﻣﻔﺻل ﺷد

اﻣﯾر ﻣﻠﮏ ﺧراﺳﺎن ﻣﺣﻣد اﻓﺿل ﺷد

اﻋظم ﺧﺎن در »ﮔﻠﺷن اﻣﺎرت – ) «١٨٧٠در ﻣورد ﻣرگ اﻋظم ﺧﺎن در ﺑﺳطﺎم(،
ﻓﻐﻔر ﻟﮫ ﺑﻔﺿﻠﮏ ﯾﺎ ﻣﻧﺷق اﻟﻘﺑور
ﯾﺎرب ﺑﺣق ﺷﺎه ﺧراﺳﺎن اﻣﯾر آن

اﻣﯾر ﺷﯾرﻋﻠﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ »ﮔﻠﺷن اﻣﺎرت –  «١٨٧٠و »ﺳﻧﮕﻧﺑﺷﺗﮫ آراﻣﮕﺎه ﭘﺳر ﺧود – «١٩٠۴
ﺣﺷﻣت و ﺷوﮐت ﭘﻧﺎه ﺷﮭزاده ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺑﺎر
اﺳم ﭘﺎﮐش ﺳردار ﻣﺣﻣد اﺑراھﯾم ﺧﺎن ﻋﺎﻟﯾﺟﻧﺎب
ﺣﮑم ﮐرد در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ،ﻏزﻧﯾن و ھم ﻣﻠﮏ ھرات
ﺟد اﻣﺟد اﻣﯾردوﺳت ﻣﺣﻣد وﺻف ﺷﺎن ﺑﯽ ﺣد ﺑود

ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻠﮏ ﺧراﺳﺎن واﻟﯽ ذواﻻﻗﺗدار
واﻟدش اﻣﯾرﺷﯾرﻋﻠﯽ ﻣﺳﻧد ﻧﺷﯾن ﺗﺎﺟدار
ﻧﯾز ﺟﻼل آﺑﺎد و ﺗرﮐﺳﺗﺎن و ﮐرم و ﺑﻠﺦ و ﻗﻧدھﺎر
ﺑﺎج از ﻗﯾﺻر ﮔرﻓﺗﯽ آن اﻣﯾر ھوﺷﯾﺎر

ﺷﺎھﺎن ،اﻣرا و ﺣﺎﮐﻣﺎن »ﺧراﺳﺎن« ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﻧد!
ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ آن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ »اﯾران« را ﺗﺎ » ١٩٣۵ﭘﺎرس« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾدﻧد ،ﻧﺎم »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﯾﺎ ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ر ا
در  ١٨١۵ﺑر ﺑﺧﺷﯽ از ﺧراﺳﺎن )ﮐﺎﺑل و ﻗﻧدھﺎر( ﮔذاﺷﺗﻧد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ در  ١٩١٩ﻧﺎم ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺷور ﺷد!

ﺑﯾﻠﯾو در دو اﺛر ﺧود در  ١٨٨٠و  ١٨٩١ﻣﯽ ﮔوﯾد:
ﻣردﻣﺎن اﯾن ﺳرزﻣﯾن ،ﮐﺷور ﺧود را » ﺧراﺳﺎن« ﮔوﯾﻧد ،اﻣﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ آن را »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﻧﺎﻣﯾده اﻧد!
ﭘس از اﻋﻼن اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط اﻣﺎن ﷲ )در  ،(١٩١٩ﭘﺳوﻧد ھﺎی »ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت« و »ﺗرﮐﺳﺗﺎن« ﺣذف ﺷد و
واژه »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﻧﺎم ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺷور ﮔردﯾد!

و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺧراﺳﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷد!

اﯾﺟﺎد ﮐﺷور »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣروزی«

* ھﻧد ﺑرﺗﺎﻧوی در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﺗزاری در دوران اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن ) ،(١٩٠١ – ١٨٨٠ﻣﺣدوده ای در داﺧل ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﺧراﺳﺎن
ﮐﮭن /ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﺑﮫ ﻧﺎم » اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﺗﻌﻠﻘﺎت آن« ﻣرزﺑﻧدی ﮐرد )ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﻣردم آن ،ﺳرزﻣﯾن ﺧود را »ﺧراﺳﺎن« و ﺧود را » ﺧراﺳﺎﻧﯽ«
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯾدﻧد(؛ اﻣﺎ اﺳﺗﻘﻼل آن در  ١٩١٩ﺗوﺳط اﻣﯾراﻣﺎن ﷲ اﻋﻼن ﮔردﯾد و ﻧﺎم آن ﺻرف » اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﺷد !
* ﺣﺎل ،ﻗﺿﺎوت ﺑﺎ ﺷﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺟﺎد ﮐﺷور » اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« را از ﺗﺎرﯾﺦ »ﻣرزﺑﻧدی« آن ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ »اﺳﺗﻘﻼل«
آن )ﮐﮫ ﺣدود  ١۴٠ – ١٠٠ﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود(!

دوره اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن )(١٩٠١ – ١٨٨٠
* اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﯾﮏ دﯾﮑﺗﺎﺗور ﻣطﻠق ﺑود ! اﻗوام و ﻗﺑﺎﯾل ﺳرﮐش
را ﻣﺎﻧﻧد »اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔران ﮐﮭن« ﻗﺗل ﻋﺎم ،ﺗﺑﻌﯾد ،ﺑرده و ﻓراری
ﺳﺎﺧت )ﺑﮫ وﯾژه ﮐﺎﻓرھﺎ را ﺑﮫ ﺟرم »ﮐﻔر/ﺑﯽ دﯾﻧﯽ« و ھزاره ھﺎ
را ﺑﮫ ﺟرم »ﺷﯾﻌﯽ/راﻓﺿﯽ«(.
* او ﺑﺎ زور ﺷﻣﺷﯾر ﺣﮑوﻣت ﮐرد و ﺑرای ﺑﺎر ﻧﺧﺳت در اﯾن
ﺳرزﻣﯾن ھﺎ ﯾﮏ »دوﻟت ﻣرﮐزی اﺳﺗﺑدادی« اﯾﺟﺎد ﻧﻣود؛ ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل »اﻣﯾرآھﻧﯾن« ﻧﺎﻣﯾده ﺷد !
* اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻧون اﺳﻧﺎدی در ﻣورد اﻧدﯾﺷﮫ »ﺑرﺗری ﻗوﻣﯽ/زﺑﺎﻧﯽ« او
وﺟود ﻧدارد )زﯾرا او ﺗﺎ آﺧر ﻋﻣر ﺧود ﺑﺎ »زﺑﺎن و ﻓرھﻧﮓ
ﭘﺎرﺳﯽ« ﺣﮑوﻣت ﮐرد(!

ظﮭور ﻓﺎﺷﯾزم »اﻓﻐﺎﻧﯾزم/ﭘﺷﺗوﻧﯾزم« در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
* ﻓﺎﺷﯾزم اﻧدﯾﺷﮫ »ﺑرﺗری ﺧواھﯽ« ﯾﺎ »ﺗﻔوق طﻠﺑﯽ« ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﻧژاد/ﻗوم ،زﺑﺎن/ﻓرھﻧﮓ ،دﯾن/ﻣذھب وﻏﯾ ره اﺳت!
* ﻓﺎﺷﯾزم ﻣﯽ ﺗواﻧد دوﻟﺗﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﮔروھﯽ ﯾﺎ ﻓردی ﺑﺎﺷد؛
* اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ در ﺳطﺢ اﻓراد و ﮔروھﮭﺎ ،ﺣﺗﯽ در ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗرﯾن ﮐﺷورھﺎ وﺟود دارد )ﮐﮫ زﯾﺎد ﻣﮭم
ﻧﯾﺳت!( ،اﻣﺎ ارﺗﻘﺎی اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ در ﺳطﺢ »اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ« و ﺑﮫ وﯾژه » ﻗدرت/اﻗﺗدار دوﻟﺗﯽ« ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓﺎﺟﻌﮫ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ/ﺑﺷرﯾت ﻣﯽ ﺷود!
* ﻧﺎزﯾزم ھﺗﻠری ،ﻓﺎﺷﯾزم دوﻟﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ )ﺑﺎ زﺑﺎن و ﻓرھﻧﮓ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ و داﻧش و ﻓﻧﺎوری ﻋﻠﻣﯽ( ﺧواھﺎن ﺑرﺗری
ﻧژادی ﺧود )آرﯾﺎﯾﯽ( و اﻟﺣﺎق ﺳرزﻣﯾن ھﺎی دﯾﮕران ﺑود؛ اﻣﺎ در ﭘﯽ ﺗﺣﻣﯾل ھوﯾت ﺧود و ﻣﺧﺎﻟف ﻋﻠم و داﻧش و
زﺑﺎن و ﻓرھﻧﮓ دﯾﮕران ﻧﺑود.
* اﻓﻐﺎﻧﯾزم/ﭘﺷﺗوﻧﯾزم ﻓﺎﺷﯾزم دوﻟﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ )ﺑﺎ زﺑﺎن و ﻓرھﻧﮓ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده و »ﻣظﻠوﻣﯾت ﻧﻣﺎﯾﯽ« :ﺷﮑوه از
ﺣﺎﮐﻣﯾت زﺑﺎن و ﻓرھﻧﮓ ﭘﺎرﺳﯽ( ﺑرﻋﻼوه ﺑرﺗری ﺧواھﯽ ﻗوﻣﯽ-زﺑﺎﻧﯽ ﺧود )اﻓﻐﺎن/ﭘﺷﺗون( و اﻟﺣﺎق ﺳرزﻣ ﯾن ھﺎی
دﯾﮕران ،در ﭘﯽ ﺗﺣﻣﯾل »ھوﯾت ﻗﺑﯾﻠوی« ﺧود )ﻧﺎﺑودی زﺑﺎن و ﻓرھﻧﮓ دﯾﮕران( و ﻣﺧﺎﻟف ﻋﻠم/داﻧش و
ﻓرھﻧﮓ/ﺗﻣدن ﺑﺷری ﺑوده و ﺟﺎﻣﻌﮫ/ﮐﺷور را ﺑﮫ ﻗرون وﺳطﺎ ﺳوق ﻣﯽ دھد!

ﭘﻧﺟم – روﻧد اﻓﻐﺎن/ﭘﺷﺗون/ﭘﺷﺗو – ﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
دوره اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ) :(١٩١٩ – ١٩٠١ﻣﺣﻣود طرزی در ﺳراج اﻻﺧﺑﺎر :١٩١٣
»زﺑﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺟداد زﺑﺎن ھﺎ و ﻗوم اﻓﻐﺎن اﺟداد اﻗوام آرﯾﺎﯾﯽ اﺳت« )ﺗرﮐﮭﺎی ﺟوان/ﭘﺎﻧﺗرﮐﯾزم:
»ﺗرﮐﯾﮫ ﺗﻧﮭﺎ از آن ﺗرﮐﺎن اﺳت«(!
ظﮭور اﻧدﯾﺷﮫ اﻓﻐﺎﻧﯾزم )ﺑرﺗری ﻗوﻣﯽ – زﺑﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎن(

دوره اﻣﯾراﻣﺎن ﷲ )» :(١٩٢٩ – ١٩١٩ﻧظﺎﻣﻧﺎﻣﮫ ﻧﺎﻗﻠﯾن ﺑﮫ ﺳﻣت ﻗطﻐن« ،ﺗﺑدﯾل ﭘول
از »روﭘﯾﮫ ﮐﺎﺑﻠﯽ« ﺑﮫ »اﻓﻐﺎﻧﯽ« و ﻧوﺷﺗن ﻧﺧﺳﺗﯾن »ﺗﺎرﯾﺦ /ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن«!
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮔﺎم ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ

ﺳب ﻗﺑﯾﻠوی« ﺧود را » ھوﯾت ﻗوﻣﯽ« ﺧود ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد و
* اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺗﺎ دوره اﻣﯾراﻣﺎن ﷲ »ﻧَ َ
ﺧود را ﺑﺎ آن ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ) ﻧﮫ اﻓﻐﺎن/ﭘﺷﺗون( :ﻣﺎﻧﻧد دراﻧﯽ ،ﻏﻠﺟﺎﯾﯽ ،ﻣﺣﻣدزی ،ﺗوﺧﯽ،
وزﯾری ،ﺧوﮔﯾﺎﻧﯽ و...
* ﭘﻧد ﻧﺎﻣﮫ اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن )(١٩٠٠؛
* ﺗذﮐره/ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﻣﯾراﻣﺎن ﷲ ) (١٩٢١و دﯾﮕران؛
* ﻣﻧﺎر ﻋﻠم و ﺟﮭل دھﻣزﻧﮓ/ﮐﺎﺑل )ﺷﮭدای ﺟﻧﮓ اﺳﺗﻘﻼل(١٩٢۵ ،؛
* ﺑﮫ ﮔﻣﺎن ﻏﺎﻟب ،ﻧﺎم »اﻓﻐﺎن « ﺗوﺳط ﭘﺎرﺳﯾﺎن ﺑر آﻧﮭﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده و اﺻطﻼح ﻗوم »اﻓﻐﺎن « ﯾﺎ »ﭘﺷﺗون «
در ﺑﯾن آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻣول ﻧﺑوده اﺳت )ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ھﻧد ﻧﯾز ﺑﮫ ﻧﺎم »ﭘﺗﺎن « ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﻧد(!

دوره اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ ):(١٩٢٩

ﺣﮑوﻣت  ٩ﻣﺎھﮫ ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ

ﻓﺎﺷﯾزم دوﻟﺗﯽ )اﻓﻐﺎﻧﯾزم/ﭘﺷﺗوﻧﯾزم( :دوره  ۵٠ﺳﺎﻟﮫ ﻧﺎدرﺷﺎه ،ظﺎھرﺷﺎه و داود )(١٩٧٨ – ١٩٢٩
دوره ﻧﺎدرﺷﺎه ) :(١٩٣٣ – ١٩٢٩اﯾﺟﺎد »اﻧﺟﻣن ادﺑﯽ ﮐﺎﺑل« و رﺳﺎﻻت ﻏﺑﺎر »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ آن« در  ١٩٣١و
»ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﻣﺧﺗﺻر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« در  :١٩٣٢اﻓﻐﺎن ﻧﺎﻣﯾدن ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن ،ﻏزﻧوﯾﺎن و ...ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭼﻧدھزار ﺳﺎﻟﮫ ﺑرای »ﮐﺷور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗ ﺎن«!

دوره ظﺎھرﺷﺎه )– ١٩٣٣

) :(١٩٧٣ﺻدارت ھﺎﺷم ﺧﺎن (١٩۴۶ – ١٩٢٩

* ﺗﺑدﯾل زﺑﺎن »اﻓﻐﺎﻧﯽ« ﺑﮫ »ﭘﺷﺗو« در )١٩٣۵ﻓرﻣﺎن ﺗﻌﻣﯾم زﺑﺎن ﭘﺷﺗو(؛

* اﯾﺟﺎد »ﭘﺷﺗو ﺗوﻟﻧﮫ« و »اﻧﺟﻣن ﺗﺎرﯾﺦ« )ﺑرای »ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی«(؛
ﺗﺣﻣﯾل ھوﯾت ﻗوﻣﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﻗﺑﯾﻠﮫ

* اﻓﻐﺎن –

ﺳﺎزی اﻗوام )ﺗﺎﺟﯾﮏ ،ھزاره ،اوزﺑﯾﮏ وﻏﯾره(؛

* ﭘﺷﺗون – ﺳﺎزی
* ﭘﺷﺗو –

ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗو زﺑﺎن )اﮐﺛرﯾت ﺳﺎزی اﻓﻐﺎن /ﭘﺷﺗون ھﺎ(؛

ﺳﺎزی زﺑﺎن ﮐﺷور )ﭘول ،ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ،ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ،ﺳرود ،ﺑﯾرق ،ﺗﺑدﯾل ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺣﻼت و ﺣذف زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ(!

ﺗوﺻﯾﮫ ﻋﺑداﻟﺣﯽ ﺣﺑﯾﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﺎه ﺟوان )ظﺎھرﺷﺎه( در ١٩٣٨
ﺑرﻧﺎﻣﮫ دوﻟت/ﻣﻠت – ﺳﺎزی ﺑر ﭘﺎﯾﮫ »ﺷﻣﺷﯾر« ھﺎﺷم ﺧﺎن

* اﺧﺗراع »ﭘﺗﮫ ﺧزاﻧﮫ« ﺗوﺳط ﺣﺑﯾﺑﯽ در ) ١٩۴٣در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ﺑﺎ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ و اﻋﺗراف در  ١٩۵١در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن(؛
* ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﺷﻧﺎﺧﺗن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﻣرز دﯾورﻧد )(١٩۴٧؛
* »ﻟﻐو ﻣﻌﺎھدات ﭘﯾﺷﯾن« در ﺟرﮔﮫ  ١٩۴٩و »ادﻋﺎی
ارﺿﯽ ﺑر ﻧﯾم ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن«؛
* ﺗﺑدﯾل »ﭘﺎرﺳﯽ« ﺑﮫ »دری « )در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ (١٩۶۴؛
* ھر ﮐس از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت» ،اﻓﻐﺎن « اﺳت!
* اﺧﺗراع »ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﻠﯽ«:
)ﭘوھﻧﺗون /داﻧﺷﮕﺎه؛ ﭘوھﻧزی/داﻧﺷﮑده؛
داﻧﺷﺟو/ﻣﺣﺻل ،دادﮔﺎه/ﻣﺣﮑﻣﮫ،
ﺷﮭرداری/ﺷﺎرواﻟﯽ و...
ﻋدم ﮐﺎرﺑرد »واژه ھﺎی اﯾراﻧﯽ«(!

دوره داود

) :(١٩٧٨ – ١٩٧٣ﺗداوم...

ﺗداوم اﻓﻐﺎﻧﯾزم/ﭘﺷﺗوﻧﯾزم :ﻗوﻣﯽ-ﺷدن ﺳﯾﺎﺳت و ﺳﯾﺎﺳﯽ-ﺷدن ﻗوﻣﯾت )ﺑﮫ ﺷﮑل ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺧﻔﯽ(
دوره ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﺎ ]ﺗرﮐﯽ ،اﻣﯾن ،ﮐﺎرﻣل )اﺷﻐﺎل ﺷوروی( و ﻧﺟﯾب:[١٩٩٢ – ١٩٧٨ :
* اﯾﺟﺎد و ﺗﺟزﯾﮫ اﺣزاب » ﭼپ« و »راﺳت« ﺑر ﺑﻧﯾﺎد ﻗوﻣﯾت؛
* دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ )ﮐﺷﺗﺎر ﺟﻣﻌﯽ(؛ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺻدراﻋظم ھزاره!

دوره ﻣﺟﺎھدﯾن )ﻣﺟددی و رﺑﺎﻧﯽ:(١٩٩۶ – ١٩٩٢ :
* اﯾﺟﺎد ھرج و ﻣرج )ﺣﮑوﻣت  ۵ﺳﺎﻟﮫ ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ(؛
* ﺗﺷدﯾد ﺟﻧﮓ ﺗوﺳط ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟﻠوﮔﯾری از »اﺳﺗﻘرار ﺣﮑوﻣت ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ«؛

دوره طﺎﻟﺑﺎن )ﻣﻼ ﻋﻣر:(٢٠٠١ – ١٩٩۶ :
* دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﻣذھﺑﯽ/ﻗوﻣﯽ؛
* اﺳﺗﻘرار دوﺑﺎره ﻓﺎﺷﯾزم دوﻟﺗﯽ )اﻓﻐﺎﻧﯾزم/ﭘﺷﺗوﻧﯾزم ﺑﮫ ﺷﮑل ﻋﻠﻧﯽ(!

»زوال ﭘﺷﺗون ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن«،
اﺣدی )(١٩٩۵

دوره طﺎﻟﺑﺎن ...ﺗداوم ﻓﺎﺷﯾزم دوﻟﺗﯽ

زوال ﭘﺷﺗون ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
اﺣدی )(١٩٩۵

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻓﺎﺷﯾﺳﺗﯽ »ﺳﻘﺎوی دوم« ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺳﻘﺎوی ﺳوم )ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﺗﺎﺟﯾﮑﺎن(
ﺳﻘﺎوی اول :ﺳﻘوط اﻣﺎن ﷲ در  ١٩٢٩ﺗوﺳط ﺣﺑﯾب ﷲ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ »ﺗﺎﺟﯾﮏ«!
ﺳﻘﺎوی دوم :ﺳﻘوط ﻧﺟﯾب ﷲ در  ١٩٩٢ﺗوﺳط ﻣﺳﻌود/رﺑﺎﻧﯽ »ﺗﺎﺟﯾﮏ«!

* ﭘذﯾرش اﮐﺛرﯾت ﺑودن اﻓﻐﺎن /ﭘﺷﺗون ھﺎ )ﮐﮫ ﺣدود  ۶٠٪اﻧد و آن ھم ﺑدون »ﺳرﺷﻣﺎری«(!
* ﭘذﯾرش ھوﯾت اﻓﻐﺎﻧﯽ/ﭘﺷﺗوﻧﯽ دوﻟت-ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﮐﺷور اﻓﻐﺎن/ﭘﺷﺗون ھﺎﺳت؛ دﯾﮕران »ﻣﮭﺎﺟر«
اﻧد :ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺎﺟﯾﮑﺳﺗﺎن ،اوزﺑﯾﮏ ھﺎ ﺑﮫ اوزﺑﯾﮑﺳﺗﺎن و ھزاره ھﺎ ﺑﮫ ﮔورﺳﺗﺎن ﺑروﻧد(!
* ﺳﺎﮐن ﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺎن در ﺷﻣﺎل ﮐﺷور )ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺟزﯾﮫ ﺗوﺳط ﺗﺎﺟﯾﮑﺎن ،اوزﺑﯾﮑﺎن و…(؛
* ﺗوزﯾﻊ دﺷت ھﺎی ﺷﻣﺎل ﮐﺎﺑل ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﺗرﮐﯾب ﻗوﻣﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﮭﺎﺟم ﺗﺎﺟﯾﮑﺎن
ﺑﮫ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل )ﭼون دوﻟت اﻓﻐﺎن ھﺎ دو ﺑﺎر از ھﻣﯾن ﻣﺳﯾر ﺳﻘوط داده ﺷد (؛
* ﺗﺻﻔﯾﮫ ﻣردم ﭘﻧﺟﺷﯾر از آن ﺟﺎ و ﺗوزﯾﻊ آن ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺎن؛
* ﺳﺎﮐن ﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺎن در ﺑﺎﻣﯾﺎن و ﺳرﺣدات اﯾران ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﻌﺎﻣﻼت اﯾران )ﺑﺎ ﺷﯾﻌﯾﺎن(؛
* ﺳﺎﻧﺳور ﺗﻣﺎم آﺛﺎری ﮐﮫ از اﯾران وارد ﮐﺷور ﻣﯽ ﺷود!

)(١٩٩٨

اﺷﻐﺎل اﻣرﯾﮑﺎ  :دوره ﮐرزی – اﺣﻣدزی ) ،(٢٠٢١ – ٢٠٠١اﻓﻐﺎﻧﯾزم/ﭘﺷﺗوﻧﯾزم :ﺑرﻧﺎﻣﮫ »ﺳﻘﺎوی دوم« )ﺗرور/ﺗطﻣﯾﻊ(
)اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺑُن و ﭘﺳﺎ-ﺑُن » :ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ دوﻟت و ﭘذﯾرش ﻣﺎﻣورﯾت« ﺗوﺳط ﺗﺎﺟﯾﮏ ھﺎ(!
»ﺧﺎطرات« راﺑرت ﮔﯾﺗس وزﯾر دﻓﺎع اﻣرﯾﮑﺎ ):(٢٠١۴

* در ﺟﻠﺳﮫ ﺑن ) (٢٠٠١ﮐرزی ﺑر ﺑﻧﯾﺎد »اﻓﻐﺎﻧﯾت/ﭘﺷﺗوﻧﯾت« ﺗﺣﻣﯾل ﺷد!

ﻗوﻣﯽ-ﺷدن ﺳﯾﺎﺳت و ﺳﯾﺎﺳﯽ -ﺷدن ﻗوﻣﯾت

* در ﻣﺎده  ۶۴ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ) (٢٠٠۴ﺻﻼﺣﯾت ھﺎی »رﺋﯾس ﺟﻣﮭور«
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ »دﯾﮑﺗﺎﺗور« و »ﻏﯾرﭘﺎﺳﺧﮕو« اﺳت!

* ﮐرزی ،طﺎﻟﺑﺎن را در ﺷﻣﺎل ﺟﺎﺟﺎ ﺳﺎﺧت؛
* ﮐرزی در ﻧﺷﺳت ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ در ارگ از ﻣن ﺧواﺳت ﺗﺎ در ﺗﺿﻌﯾف و از ﺑﯾن ﺑردن ﺳران ﺟﺑﮭﮫ ﺷﻣﺎل ﺑﺎ او
ھﻣﮑﺎری ﮐﻧم؛

* اﻓﻐﺎن – ﺳﺎزی اﻗوام )ﺗﺎﺟﯾﮏ ،ھزاره ،اوزﺑﯾﮏ وﻏﯾره(؛

* ﮐرزی ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت  :ﺑزرگ ﺗرﯾن ﺗﮭدﯾد در ﺑراﺑر ﺣﮑوﻣت ﻣن ﺟﺑﮭﮫ ﺷﻣﺎل اﺳت ،ﻧﮫ طﺎﻟﺑﺎن؛

* ﭘﺷﺗون – ﺳﺎزی ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗو زﺑﺎن ) اﮐﺛرﯾت ﺳﺎزی اﻓﻐﺎن/ﭘﺷﺗون ھﺎ(؛

* ﮐرزی ﮔﻔت :دﺳت ﻣرا در ﺗﻘوﯾﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎز ﺑﮕذارﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧم از آن طرﯾق ﺗﻔﻧﮓ ﺳﺎﻻران را از ﺑﯾن ﺑﺑرم!

* ﭘﺷﺗو – ﺳﺎزی زﺑﺎن ﮐﺷور )ﭘول ،ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ،ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ،ﺳرود ،ﺑﯾرق ،ﺗﺑدﯾل ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺣﻼت و ﺣذف زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ (!

* ﺗﻘوﯾﮫ طﺎﻟﺑﺎن و ﮔﺳﺗرش آﻧﮭﺎ در ﺷﻣﺎل؛

* رھﺎﯾﯽ طﺎﻟﺑﺎن )ﺗﻌﺎدل در زﻧدان ھﺎ و ﺑﻣﺑﺎران ھﺎ(؛

* ﺗرور و »آﻟوده ﺳﺎزی« ﺳران و ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن اﯾﺗﻼف ﺷﻣﺎل؛

* ﺗﻣرﮐز ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ/اﺳﺗﺧداﻣﯽ ادارات در ارگ؛

* ﮔﺳرش ﻓﺳﺎد و ﻏﺎرت ﻣﻠﯾﺎردھﺎ داﻟر )ﻣﮑﺗب/ﻣﻌﻠم/ﺳرﺑﺎز ﺧﯾﺎﻟ ﯽ(؛

* »ﺳﮭﻣﯾﮫ ﺑﻧدی ﻗوﻣﯽ« ﮐﺎﻧﮑور؛

* راه اﻧدازی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ھﺎی ﺗﻘﻠﺑﯽ/ﮔوﺳﻔﻧدی؛

* ﺗوزﯾﻊ اﺟﺑﺎری »ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﻓﻐﺎن«؛

* ﺗﺷدﯾد ﭘروﺳﮫ ﺗﺣﻣﯾل ھوﯾت ﻗوﻣﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ؛

* ﺗﺟزﯾﮫ ﺳﺎﯾر اﻗوام ) (٧٠و اﮐﺛرﯾت ﺳﺎزی ﭘﺷﺗون ھﺎ؛

* ﺣذف زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از ﺳرود ،ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ،ادارات دوﻟﺗﯽ و...

* ﺗﺻﻔﯾﮫ ﻏﯾراﻓﻐﺎن ھﺎ از ادارات دوﻟﺗﯽ؛

ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری
ﺑﺎ وﺟود ھﻣﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی ھﺎ و ﺟﻌل ﮐﺎری ھﺎ ،اﺳﻧﺎد و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ:
* واژه »اﻓﻐﺎن« ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺣدود  ١٠٠٠ﺳﺎﻟﮫ )ﺑﮫ اﺳﺎس ﺣدوداﻟﻌﺎﻟم ( دارد؛
* واژه »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« در ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺣدود  ٧٠٠ﺳﺎﻟﮫ )ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺧﻧﺎﻣﮫ ھرات ( دارد؛
* ﻧﺎم ھﺎی »ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎﻧﯽ« ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺣدود  ۶٠٠ﺳﺎﻟﮫ )ﺑﮫ اﺳﺎس آﺛﺎر دوره اﻣﯾرﺗﯾﻣور( دارد؛
* »ﻧﺎم ھﺎی ﻗﺑﺎﯾل اﻣروزی اﻓﻐﺎن« ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺣدود  ۵٠٠ﺳﺎﻟﮫ )ﺑﮫ اﺳﺎس ﺑﺎﺑرﻧﺎﻣﮫ( دارد؛
* »ادﺑﯾﺎت اﻓﻐﺎﻧﯽ« و واژه »ﭘﺗﺎن« ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺣدود  ۴۵٠ﺳﺎﻟﮫ )ﺑﮫ اﺳﺎس ﺧﯾراﻟﺑﯾﺎن و اﺳراراﻻﻓﺎﻏﻧﮫ( دارد؛
* واژه ھﺎی »ﭘﺷﺗو/ﭘﺷﺗون« ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺣدود  ۴٠٠ﺳﺎﻟﮫ )ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﺧزن اﻻﺳﻼم ( دارد؛
* واژه »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺎم ﮐﺷور ﻣﺎ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﺣدود  ١٠٠ﺳﺎﻟﮫ )از اﻋﻼن اﺳﺗﻘﻼل در  ١٩١٩و ﻣﻌﺎھده ﺑﺎ ﺑرﺗﺎﻧﯾﮫ( دارد؛
* ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف »اﻓﻐﺎن /ﭘﺷﺗون« ﻣﻧﺷﺎی ﻗوﻣﯽ ﮔوﻧﺎﮔون )ھﻧدی ،ﯾﮭودی ،ﻗﺑطﯽ ،ھوﻧﯽ ،ﺗرﮐﯽ ،ﻣﻐوﻟﯽ ،ارﻣﻧﯽ ،ﺗﺎﺟﯾﮑﯽ وﻏﯾره( دارﻧد.

آﻧﭼﮫ در ﮐﺷور ﺟرﯾﺎن دارد :ﻓﺎﺷﯾزم دوﻟﺗﯽ )اﻓﻐﺎﻧﯾزم/ﭘﺷﺗوﻧﯾزم( اﺳت!

ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﺎ
ﻟﻌل زاد .ﮐروﻧوﻟوژی اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ .ﻣﺎرچ ٢٠٢١
https://archive.org/details/20210320_20210320_2012/page/28/mode/2up

ﻟﻌل زاد .ﻣﺷﮑﻼت دوﻟت/ﻣﻠت ﺳﺎزی در ﮐﺷور و راھﮭﺎی ﺣل آن .دﺳﻣﺑر ٢٠١٩

https://archive.org/details/20210518_20210518_2041

ﻟﻌل زاد .وﺿﻊ ﻣوﺟود در ﮐﺷور و راھﮭﺎی ﺣل آن .ﺟوﻻی ٢٠١٧

https://archive.org/details/20210521_20210521_0818

ﻟﻌل زاد .ﻣﺗن ﮐﺎﻣل ﮐﻧﻔراﻧس ﻧﺎم ھﺎی ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﻣﺎ در ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ .ﻓﺑروری/اﭘرﯾل ٢٠١٢
https://archive.org/details/20210309_20210309_1230/page/n203/mode/2up

ﻟﻌل زاد .ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﺷوری ﺑﮫ ﻧﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .ﻧوﻣﺑر ٢٠٠٨

https://archive.org/details/20210517_20210517_2005
https://www.youtube.com/watch?v=s4bXFYOHRIw&t=1422s

ﻟﻌل زاد .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻣروزی در ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی دﯾروزی .ﻣﯽ ٢٠٠۶

https://archive.org/details/20210521_20210521_1333

ﻣﺎﻧدﮔﺎر .از ﺷﮭﺎدت ﺳﭘﻧﺗﺎ ﺗﺎ ﺷﮭﺎدت راﺑرت ﮔﯾﺗس :ﮐرزی طﺎﻟﺑﺎن را در ﺷﻣﺎل ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺳﺎﺧت ١۵ .ﻣﯾزان ١٣٩۴
https://m andegardaily.com /%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84/%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D8%B2%DB%8C/
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