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می 7882
مدتی است که بعضی حلقات معین از طریق وسایل نشراتی شان در خارج کشور ،نام "افغان" و " افغانستان" را مورد سؤال
قـرارداده و گاه و بیگاه به مباحثات بدون محتوی می پردازند .هـدف آنها درست معلوم نیست  ،ولی ظاهـرا ً از یکطرف  ،خود
و حلقات مربوط به خود را سرگرم نگهداشته و از جانب دیگر با ایجاد اختالفات و خلق مرز های ذهـنی در میان افغانها  ،بازار
فـروش را برای نشرات فاقـد موازین ملی خود ،گرم میسازند.
گرچه در زمینۀ نظریات وحدت شکنانه ،ضد افغانی و ضد وطنی آنها ،دست اندرکاران عـرصۀ جامعه شناسی و تاریخ  ،باربار
نوشته و ادلۀ قانع کننده ارائه کرده اند ،ولی طوریکه دیده میشود  ،آنها هـنوز هم بدون اند ک ترین توجه به شاخص ها و حقایق
تاریخی ،تصورات ذهـنی شانرا کمافی السابق به خورد مردم میدهـند و به بیان مشخص تر و عام فهم  ،آنها رسالت خود میدانند
که همه روزه این " کاه بی دانه را باد بدهـند" .تا ذهـن مردم ما را که از حوادث دلخراش جنگهای تنظیمی و گروهی سخت
متأثر شده اند ،به انحصار خود درآورند .
باید اذعان داشت که بخاطر متأثر شدن از برخورد های قـومی و لسانی و کمبود معلومات از نقـش گردانندگان بیرونی این
برخورد ها در دهۀ اخیر قـرن بیستم  ،برخی افـراد بی غـرض هم احتماالً به صدای این دهـلهای میان خالی گوش خواهـند داد
و اکاذیب را بجای حقـیقـت عـوضی خواهـند گرفـت  .لذا بیجا نخواهـد بود  ،اگر بخاطر رفع اِبهام و افـشای اکاذیب بازهـم در
هـمین مورد نوشته شود .زیرا "وقـتی حقـیقـت بگوش نرسد ،تنها دروغ شنیده میشود" .در چنین حالت دروغگویان بلند و بلند تر
صدا میکشند ولی اکثریت خاموش مانند هـمیشه بی صدا میماند.
با این پیشگفـتار مختصر ،نگارنده سعی خواهـد کرد تا سؤاالت و ابهامات ایجاد شده را در مورد پیدایش نام های افغان و
افغانستان به بررسی گرفـته و واقعیت های تاریخی را آنطوریکه بوده اند ،بازتاب دهـد .

 -3 پیدایش و وجه تسمیۀ "افغان":
امروز تمام مؤرخین وارد به تاریخ وطن ما معتقـد اند که نام "افغان" از کلمۀ آوستایی "اپگان" گرفـته شده که به
"اوغان" و بعدا ً در پرتو عـربی سازی کلمات به "افغان" تغییر کرده است .به بیان روشن تر مأخذ کلمۀ افغان در زبان
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پشتو نبوده و این کلمه از زبان آوستا اقـتباس شده است .لذا محدود ساختن آن به قـبایل پشتون نیز موجه نمیباشد .از نظر نگارنده
عـوضی گرفـتن کلمات "پشتون" و "افغان"  ،از نظرادبی صرفا ً یک "غـلط معروف" است که باید تصحیح شده و مطابق اصول
زبان شناسی در هـمآهـنگی با مبدأ آن مورد استعمال قـرار گیرد .باید تذکر داد که هم در میان پشتونها و هم درمیان سایر اقـوام
افغانستان ،تنگ نظرهائی وجود دارند که قـصدا ً و عـمدا ً نامهای "افغان" و "پشتون" را مرادف و مساوی باهم استعمال مینمایند،
تا با ایجاد این سوء تفاهم متوسل به قـوم ستیزی شده و از زیر لوای وحدت ملی بگریزند .
نام "افغان" در قـرن دهـم از جانب مؤلفانی چون نویسندۀ "حدودالعالم من المشرق الی المغرب" ،ابوریحان ،فـردوسی  ،بیهقی ،
منهاج السراج و دیگران در مورد قـسمتی از پشتوزبانان افغانستان بکار گرفـته شده بود .اما بعد از قـرن چهاردهم بیشتر این نام
وسیع تر و ادبی شده رفـت و تا قـرن هجدهم آنقـدر وسعت یافـت که احمد شاه ابدالی در کتیبۀ عـمارت حاجی خانۀ خود واقع در
حجاز نوشت که ( :درانی و غـیر درانی هـر افغانی که باشد )...ازین کتیبه به وضاحت معلوم میشود که اتباع سرزمین ما در
زمان زعامت احمد شاه بابا به قـدر کافی به نام "افغان" شهرت یافـته بودند .مقـصد احمد شاه بابا از "هـر افغانی که باشد"
منسوبان تمام اقـوام ساکن کشور ما بود .زیرا او در رأس یک امپراتوری مرکب از تمام اقـوام و مناطق آنروز وطن ما قـرار
داشت و طبعا ً هـیچگاه نمی خواست خود و قـدرت دولت خود را محدود بسازد .
به این ترتیب درمییابیم که یکجا و هـمگام با تکامل و تغییرات در فـرهـنگ مردم این سرزمین ،کلمۀ " افغان" نیز زمینۀ استعمال
وسیع تر پیدا کرده است .چون خود این کلمه در گذشتۀ فـرهـنگی ما یعنی در قـبل ازظهور اسالم ریشه دارد  ،لذا بطورطبیعی
با فـرهـنگ "آریانا" نه تنها در تقابل قـرار ندارد ،بلکه ازآن ناشی شده و شکل تغییر یافـتۀ آن در زبانهای پشتو و دری که خود
از جملۀ زبانهای "هـند و آریایی" اند ،بطور هـمسان به مالحظه میرسد .

 -7 ازهم پاشیدن آریانا  ،خراسان و پیدایش افغانستان :
سرزمین تاریخی ما از هـزار سال قـبل از میالد تا قـرن پنجم میالدی به نام " آریانا" یاد میشد .سپس کلمۀ "خراسان" به عـوض
آن ترویج یافـت .قـرنها بعد (قـرن سیزدهم) نام "افغانستان" در گوشه های شرقی سرزمین ما ظاهـر شد و گام به گام تا قـرن
هجدهم به حوالی کابل و کندهار رسید .تا آنکه در قـرن نزدهم صفـت نام رسمی کشور ما را بخود گرفـت .
اینکه چرا نام"آریانا" به "خراسان" تعویض شد ؟ و باز چرا نام "خراسان" پاینده و باقی نماند؟ موجبۀ عدم بقای آن چه بود؟
سرزمین و مدنیت های آریانا و خراسان چرا از هم پاشیدند؟ شرایط اضمحالل آنها چگونه بروز کرد؟ و باالخره مساعی برای
احیای مجدد هـویت ملی ما چگونه به قـوام رسید؟ سؤالهای شاخصی اند که باید اندکی روی آن مکث کرد تا ضرورت پیدایش و
بقای " افغانستان" روشن شود:

الف – اضمحالل "آریانا" :
اعـراب مسلمان در دورۀ خلفای راشدین ( )217 -223قـلمروهای زیادی را درقاره های آسیا و افـریقا فـتح نموده و
تا حواشی افغانستان امروزی رسیدند .سپس با به قـدرت رسیدن اموی ها ( )242-223کار استیال بر افغانستان با
خشونت کامل دنبال شد .در تحت قـوماندۀ اموی ها اعـراب بخاطر تصرف افغانستان در سه محاذ می جنگیدند:
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افغانستان شمالی که مرکز نظامی و اداری آن در زمان دولت اموی شهر "مرو" بود .افغانستان غـربی که مرکزآن
شهر زرنج در سیستان قـرار داشت .افعانستان جنوب شرقی (بلوچستان و حوزۀ سند سفـلی) که مرکز معین نداشت و
در اواخر تمیم بن زید (حاکم عـربی)  ،شهر "منصوره" را در غـرب سند بساخت و مرکز قـرار داد .فـرماندهی
عـمومی افغانستان شهر "کوفه" در عـراق بود .
"در مسیر هـرات ،لشکر اعـراب توانست که بعد از مقاومت ها و زد و خوردها ،راهـشان را در سال 282م بصوب
بلخ باز نموده و از آنطریق به ماوراء النهر پیش بروند .ولی از مسیر سیستان به جانب کابل ،با مقاومت های سرسخت
و دوامدار کابل شاهان مواجه شدند" " .مؤرخین اسالمی این شاهان را به نام"رتبیل ها" میشناسند ،که به شدت هـرچه
تمام تر مقاومت کردند ،که بالنتیجه بهترین سپاه مجهزعـرب به نام "جیش الطواویس" در سر راه کابل پاشان و پراگنده
شد ".
این مقاومت ها دو صد سال ادامه داشت تا آنکه در زمان یعقـوب لیث صفاری که مؤسس اولین دولت بومی اسالمی
در سیستان بود ،کابل بطور نهایی مفـتوح و زمینۀ ترویج دین اسالم مساعـد گردید.

ب  -سرنوشت "خراسان" :
پس از سقـوط شاهان برهـمنی کابل ،سرزمین آریانا (حال خراسان) بدست امویان و سپس عـباسیان عـرب افـتاد .ولی
مقاومت های مردمی به مقابل آنها در هـر گوشه و کنار افغانستان بطور الینقـطع ادامه داشت که پر آوازه ترین آنها،
قـیام اهالی خراسان زمین به رهـبری ابومسلم بود .تا باالخره اولین دولت مستقـل ملی در والیات شمالی و غـربی
افغانستان بسال  012م از طرف طاهـر خراسانی اعالن شد .با پایان یافـتن سلطۀ امویان و عـباسیان ،راه برای تشکیل
یک دولت مستقـل باز گردید .صفاریهای افغان مناطق مرکزی و سامانیان بلخ ،ماوراء النهر و قـسمتهای بزرگی از
فارس را بر آن افـزودند .غـزنویان افغان ( )3302-227دین و سیاست را با هم تلفـیق نموده  ،بر بخشهای بزرگ
هـند و مناطق بیشتر فارس مسلط شدند .سپس غـوریها( )3773-3342مراکز هـندوستان را تسخیر کردند .در دوره
های این سالله ها علم و ادب در حال شگوفایی بود ،که ناگهان "باد خنک از جانب خوارزم" به وزیدن گرفـت .سلطان
محمد خوارزم شاه در اوایل قـرن سیزده بر خراسان دست دراز کرد و متصرفات غـوریان را اشغال نمود .اما بزودی
باالثر حملۀ مغلها به رهـبری تموچین (چنگیزخان) سقـوط یافـت .غارتگریها و ویرانگری های چنگیز التیام نیافـته
بود که یکی از احفاد او به نام تیمورلنگ ( )3128خونریزی های او را تکرار کرد .اما اوالدۀ این جهان کشایان که
در مناطق اشغالی متوطن شده بودند (تیموریان هـرات و بابری های هـند)  ،پس از روی آوردن به دین اسالم خدمات
بزرگی به فـرهـنگ اسالمی و مدنیت این مناطق انجام دادند .
طی سالهای اخیر قـرن چهاردهم حاکمیت غـلزائی ها ،لودی ها و سوری های افغان ،یکی پی دیگر در هـندوستان
آغاز شد .سلطان جالل الدین غـلزائی معروف به فـیروزشاه در سال  3128به تخت دهلی نشست .سپس لودی ها
قـدرت را بدست آوردند و سلطان بهلول بسال  3443تاج سلطانی بر سرگذاشت  .متعاقـبا ً با بقـدرت رسیدن فـرید خان
مشهور به شیرشاه  ،سوری ها هـندوستان را مسخر ساختند .هـر سه سالله جمعا"  24سال بر هـند حکومت کردند تا
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آنکه حاکمیت آنها از جانب سلسلۀ بابری مغل پایان داده شد .بابری ها بر هـند و بخشهای بزرگی از شرق خراسان
مسلط گردیدند .همینطور حصص شمالی خراسان در اختیار شیبانی ها قرار گرفته و غرب آن بدست صفوی ها افـتاد.
به این ترتیب خراسان در آغاز قـرن شانزده ( )3484از هم تجزیه شد و سرزمین ما تا قـرن هجدهم هـویت مستقـل
نداشت  .تسلط اجانب تا سال  3282در کندهار و تا سال  3232در هرات و تا سال  3242در والیات شرقی و شمالی
ادامه یافت .یعنی تقـریبا" دو و نیم قـرن طول کشید ،تا قـیامهای مردمی پیروز شدند .در دورۀ اشغال دانشمندان  ،ادباء
و شعرای زیادی بخاطر عـدم مصونیت به بیرون از خراسان رفـتند و یا از جانب اشغالگران به مراکز قـدرت آنها
برده شدند .به عـبارت دیگرخراسان از فـرهـنگ شگوفان و داشته های عـلمی آن اجبارا ً تهی گردید .همچنان تخمه
های اختالفی که به هـرطرف از جانب اشغالگران پاشیده شده بود ،امر تأمین وحدت و یکپارچگی مردم ما را مشکل
میساخت .ولی مردم این سرزمین ،سرانجام با سعی فـراوان بر این مشکل فایق آمده و بخاطر نیل به آزادی و دسترس
به هویت مستقـل و ملی شان پیوسته در حال پیکار عـلـیه دشمنان اشغالگر قـرار داشتند .

 -1 قیامها و مقاومت علیه اشغالگران:
در شرق کشور (مناطق میان کابل تا پیشاور) قـیامهای نیرومند آزادی خواهی  ،ابتداء به قـیادت روشانی ها و سپس
به رهـبری خوشحال خان ختک و در نهایت از جانب تعدادی از سران قـبایل برضد استیالی دولت بابری هـند در
جریان بود که تا قـرن هفـدهم طول کشید .ذیالً معرفی فـشرده ای ازین قـیامها که مبتنی بر آثارمعتبر تاریخی ،
بالخصوص اثر معروف شادروان غـبار (افغانستان در مسیر تاریخ) تهیه شده  ،معرفی میگردد:
بایزید انصاری معروف به پیر روشان که صاحب طریقـت و مؤلف آثار متعدد در زبانهای دری  ،پشتو و عـربی
منجمله اثر معروف «خیرالبیان» بود ،به مقابل اشغالگران مغلی اعالم جهاد داد و تا پیشاور نفـوذ کرد .بایزید اسیر
گردید ولی پس از چندی از اسارت در کابل رهایی یافـته و دوباره به مقاومت در نواحی شرقی ادامه داد .او در میدان
جنگ شینوار ازجانب محسن خان والی کابل کشته شده و در"اشنغر" پیشاور دفـن گردید .زندگی پیرروشان  ،سراسر
مشحون از کارنامۀ مقاومت بمقابل مغلهای اشغالگر بود .همینطور مرگ او انگیزه ای شد برای قـیامهای بعدی به
رهـبری فـرزندان و اخالفـش که تا به میان آمدن دولت مستقـل و ملی افغانها ادامه یافـت .پس از مرگ روشان  ،بیست
و پنج هـزار جنگجوی سوار و پیاده بدور پسر او (جالل الدین) حلقه زده و طی قـیامی به رهـبری او "حامد خان
بخاری" که حاکم بابری پیشاور بود  ،کشته شد .جالل الدین مقاومت مردم را تا سال  3423رهـبری کرد  ،تا آنکه او
و خانواده اش از جانب دولت بابری هـند اسیر شدند .سپس "احداد" برادرزادۀ جالل الدین بجای کاکایش در مقام
رهـبری قـیام کنندگان قـرارگرفـته و میان سالهای  3238تا  3274درد سر بزرگی برای دولت بابری در کابل،
کوهـساران چرخ لوگر و مناطق شرقی کابلستان فـراهم ساخت ،تا باالخره طی جنگی در کوهـساران "تیراهگ" کشته
شد و سر او را قـوای بابری به دربار هـند فـرستادند.
پس از مرگ احداد ،پسرش (عبدالقادر) رهـبری مبارزین را بدست گرفـت .عـبدالقادر سپاه اعـزامی شاه جهان را
بسال 3272درهم شکسته و در سال  3270با قـوای مجاهـد دیگر به رهـبری کمال الدین  ،پیوند اتحاد بست .ولی
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عـلی الرغم عملیات مشترک  ،هـردو نیرو از جانب دشمن شکست خوردند .عـبدالقادر بسال  3212در گذشت و
رهـب ری قـیام به پسر او(کریمداد) تعلق گرفت .اما لشکریان شاه جهان در جریان سرکوبی مقاومت  ،کریمداد را
دستگیر و اعدام کردند .پس از کریمداد  ،جانشین ورزیده ای از خانوادۀ روشانیان ظهور نکرد.
خوشحال خان ختک شاعـر حماسه سرا و حماسه آفـرین ،آخرین رهـبر مقاومت ملی در شرق وطن ما بود که میان
سالهای  3228 -3222با قـوای اورنگزیب بمقابله برخاست .در تحت قـیادت او اردوی چهل هـزار نفـری دشمن در
جنگ "تاتره" تار و مار شد .خوشحال خان بسال  3223در گذشت و اوالدۀ او در هـندوستان تبعید شدند
با آنکه قـیامهای آزادی خواهی و فـداکاری بخاطراعادۀ هـویت ملی افغانها در شرق افغانستان شکست خورد ،اما پیام
این خیزش ها و مقاومتها ،مردم افغانستان را در جهت داشتن هـویت ملی مستقـل و تأسیس دولت ملی خود شان رهـنما
گردید .طوری که تاریخ بما می گوید ،این شکست بوسیلۀ پیروزی قـیام های مردمی در غـرب و جنوب کشور (هـرات
و کندهار) بمقابل قـوای اشغالگر صفـوی جبران گردیده و روحیۀ رزمی آزادیخواهان اعاده شد.
در غرب کشور قـیام مردم وقـتی به پیروزی رسید که صفـوی ها در اوج قـدرت قـرارداشته و هـنوز هم میخواستند
با استفاده از بی اتفاقی های سران قـبایل افغانی در غـرب و سیر انحطاطی قـدرت بابری در شرق افغانستان ،ساحۀ
حکمرانی شانرا وسعت بدهـند .ولی این فـرصت را بدست نیاوردند  ،زیرا در نتیجۀ قـیام سال  3282حکمران خون
آشام صفـوی به نام گرگین در کندهار مقـتول و سلطۀ صفـوی ها از آن والیت بر چیده شد .درین قـیام که به اشتراک
تمام دری زبان ها ،تاجیک ها ،ازبک ها ،بلوچها و پشتوزبانان در یک صف واحد براه افـتاده بود ،از جانب میرویس
خان ( )3234 -3221رهـبری میشد .دست آورد های قـیام در شش سال زعامت او برای همۀ قـبایل الهام بخش بود
و پیروزی قـیام  ،روحیۀ ملی افغانها را تقـویت کرد .چنانچه مردم هـرات بسال  3232بدور عـبدالله خان ابدالی بسیچ
شده  ،شهر را ازلشکر صفـوی ها پاک کاری نموده و حکومت محلی خود را بمیان آوردند.
در کندهار ،هـوتکی ها پس از نیل به آزادی ،متوقـف نگردیده و در داخل ساحۀ حاکمیت ملی اشغالگران پیشروی
نمودند .اخالف میرویس خان ،بصوب مرکز قـدرت صفـوی ها تاخته و اصفهان را تسخیر کردند .آنها به عـوض
سالطین صفـوی بر اریکۀ قـدرت آنکشور نشستند .شاه حسین آخرین شاه ساللۀ صفـوی بتاریخ  73اکتوبر 3277با
تمام اراکین دولتش به قـرارگاه شاه محمود هـوتکی رفـته و تاج سلطانی ایران را بر سر او گذاشت.
در شمال افغانستان ،شیبانی ها زمانی به قدرت رسیدند که دولت گورگانی در ماوراء النهر به انحطاط گرائیده بود.
در سال  3488آخرین حکمران این سلسله (سلطان محمود مرزا) بمرد و میان سه فرزندش بخاطر تصرف قدرت
نزاع بوجود آمد .درین بحبوحه ،محمد خان شیبانی که یکی از احفاد چنگیزخان بود  ،قدرت ماوراء النهر را بدست
گرفته و خود را پادشاه شیبانی اعالم کرد .او به سرزمین امروزی افغانستان لشکر کشیده و در سال  3482والیت
بلخ و در سال  3482اندخوی و سپس هرات و بادغـیس را از شهزادگان گورگانی گرفت .اما در سال  3438به مقابل
اسماعیل صفوی شکست خورده  ،هرات و حوالی آنرا از دست داد .هـمین طور خود موصوف نیز درین جنگ کشته
شد ولی دولت شیبانی تا سال  3422ادامه یافت .تا آنکه ساللۀ «جنیدی» به عوض آنها قدرت را در ماوراء النهر
بدست گرفت .جنیدی ها  302سال بر اریکۀ قدرت باقی ماندند ولی در سالیان پایانی  ،جانشینان این سالله به اندازه
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ای ضعیف شده بودند که حکام محلی ازبک و تیموری در افعانستان خودشان اداره را بدست گرفته و از تابعیت
مستقـیم دولتهای ماوراء النهر خارج شدند.



 -4احیای مجدد هویت مستقل و ملی

افغانها:

طرد اشغالگران بخودی خود تنها کافی نبود تا هویت مستقل و ملی افغانها تبارز بیابد .بخاطر رسیدن به این مأمول
میبایست وحدت ملی تمام اقوام و قبایل وجود میداشت .در حالیکه این وحدت باالثر روحیۀ قبیله گرایی و مخاصمت
های ذات البینی که از جانب اشغالگران دامن زده شده بود ،هنوز هم موجب بروز اختالفات و ظهور قدرتهای محلی
میگردید .با آنکه شانزده سال قدرت ایران در دست شاهان هوتکی بود ولی اقـتدار آنها بخاطر ازهم پاشیدگی حلقۀ
داخل زعامت ،ادامه یافته نتوانست .تا باالخره کشمکش های ذات البینی موجب ضعف آنها گردیده و کار بجایی کشید،
که نادرقلی مشهور به نادر افشار توانست بسال  3210آنکشور را از ساحۀ اقتدار هوتکی های افغان بیرون کند.
نادر افـشار بوسیلۀ یک لشکر کشی به غـرب افغانستان امروزی ،توانست ساحۀ تسلط خود را توسعه داده و به جانب
هـندوستان پیش برود .او در حال عـروج بیشتر بود که بدست افـسران ناراضی خودش ،کشته شد .به این ترتیب با
مرگ او ،بار دیگر راه تأسیس یک دولت مستقـل و ملی گشایش یافت .احمد شاه ابدالی (درانی) با استفاده از فـضای
بمیان آمده ،با یک لشکر سوارۀ چهار هـزار نفـری به کندهار برگشت و طوریکه همه میدانند ،از طریق یک جرگۀ
ملی عـنعنوی بسال  3242منحیث پادشاه انتخاب شد .درین جرگه سران تمام اقـوام غلجایی  ،ابدالی  ،تاجک ،ازبک،
هـزاره و بلوچ مشترکا ً تصمیم به تأسیس یک دولت مستقـل و ملی گرفـتند .به عـبارت دیگر "هـویت مستقـل و ملی"
افغانها منحیث نتیجۀ منطقی مبارزات دو و نیم قـرنۀ مردم این مرز و بوم برعـلیه اشغالکران شکل گرفـت ،که بازتاب
آن "افغانستان" منحیث سرزمین مشترک و واحد ما میباشد " .بدین ترتیب بر چند قـرن تاخت و تاز اقـوام بیگانه در
افغانستان و دست بدست شدن این سرزمین میان ایشان ،مهر پایان نهاده شد" .اگر در جریان قـیامها و مبارزات
استق الل طلبی مردم ما ،رهـبران قـومی و حماسه سرایان آنها بخاطر تحریک مردم عـلیه اشغالگران روی شهامت و
پایمردی قـوم خود تأکید کرده اند ،هـدف آنها برتر قـرار دادن قـوم خود آنها نسبت به سایر اقـوام ساکن افغانستان نبود،
بلکه این تاکید صرفا ً ضرورتی بود که از آن منحیث وسیله عـلیه دشمن بکار گرفـته میشد .زیرا بسیچ مردم گام اولی
بود که بالوسیلۀ آن میتوانستند  ،دشمن را دفع و طرد نموده و به احیای مجدد هـویت ملی مردم خود دست یابند .
هـویت مستقـل و ملی افغانها پدیده ای نیست که تصادفی و یا طوریکه بعضی ها تصور مینمایند  ،باالثر کشمکش
های قـدرت های خارجی بوجود آمده باشد .این هـویت طوریکه در باال اجماالً به آن وضاحت داده شد ،نتیجه و خون
بهای هـزاران هـزار انسان آزادی دوست این مرز و بوم بوده و نباید آنرا نادیده گرفـت و یا به آن کم بها داد .همین
گذشتۀ پر افـتخار ،حال و آیندۀ ما را میسازد .

الف – " افغانستان" منحیث سمبول مقاومت و وحدت افغانها:
در مورد ظهور نام "افغانستان" همچنانی که قـبالً تذکار یافـت ،بازهم یاد آوری میشود که کلمۀ "افغانستان" در متون
بسیار قـدیمی و تاریخی تذکر رفـته و در قـرن سیزدهم به قـسمتی از والیات شرقی کشور اطالق میشد.هکذا در قـرن
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شانزدهم از مناطق نورستان ،کندهار و جنوب کابل به نام ملک افغان و یا مسکن افغانها یاد شده است .پس از اشغال
خراسان (از جانب صفـوی ها ،مغل ها و شیبانی ها) و قیام مردم خراسان زمین در برابر اشغالگران ،این نام متدرجا ً
در فـرهـنگ مقاومت راه یافـت  ،تا آنکه به نام رسمی مردم افغانستان مبدل شد .بنا برهمین انگیزه و سوابق  ،امروز
هم گروههای توسعه طلب در همجواری کشور ما ،با بکاربرد نام افغانستان مخالفـت مینمایند .این مخالفـین در کشور
ایران به یکنوع "ناسیونالیزم آریایی" متوسل شده و در کشور پاکستان با نیرنگ دیگری زیر نام "اخوت اسالمی" عمل
نموده  ،هـویت مستقـل و ملی افغانها و ممیزات تاریخی آنها را نادیده میگیرند .با آنکه حقایق تلخ و درد آور کارنامۀ
خصمانۀ آنها در سه دهۀ اخیر بالخصوص در جنگهای کابل ،اظهر من الشمس میباشد.
در جریان این جنگها  ،آنها ضد اسالمی ترین و ضد بشری ترین تمثالی از توسعه طلبی را در برابر انظار جهانیان
بر افغانستان همسایۀ شان تحمیل نمودند که توضیح بیشتر درینجا باعـث طوالت کالم میشود.
با مطالعۀ تاریخ خود ،ما میدانیم که چگونه تمدن آریانا مورد تهاجم قـرارگرفـت و چگونه خراسان پس از سلسله ای
از تهاجمات باالخره بوسیلۀ صفـوی ها  ،مغلها و شیبانی ها برای مدت قـریب به دو و نیم قـرن اشغال و در حالت
تجزیه قـرار داشت .همینطور با مطالعۀ تاریخ واقعی کشور خود در می یابیم که نام افغانستان در روند یک مبارزۀ
استقالل طلبی و احیای مجدد حاکمیت ملی و وحدت ملی به این سرزمین گذاشته شده است .هـر نوع تعبیر خصمانه،
جز ریختن آب به آسیاب میراث خواران هـمان اشغالگران ،یعنی نیرو های فـتنه گر کنونی در مجاورت افغانستان،
نتیجۀ دیگری نخواهد داشت.
مخالفـین نام "افغانستان" تالش میکنند تا نقـض حقـوق گروههای قـومی و مذهـبی را در چهرۀ "قـوم برتر" جست و
جو کرده و به نحوی از انحاء با نام "افغانستان" گره بزنند .با این شیوۀ تحقـیق و طرز دید  ،جناب شان انگیزۀ استبداد
سالطین و امراء را ساده ساخته و بار مالمتی و مسؤولیت را از شانۀ آنها و شرکای جرم شان میگیرند و به دوش
"قـوم" آنها که اکثرا ً بی گناه و مظلوم اند  ،می اندازند .با این طرفه روی  ،ایشان دالیل ناموجه و عـوامل کاذب برای
اهـداف تنگ نظرانۀ خود دست و پا کرده  ،وضاحتا ً از شناسایی استبداد بخصوص از شناخت مغلقـیت های "استبداد
آسیایی" کنار میروند .از نظر این عالی جنابان گویا در ادوار آریانا و خراسان ،هـیچگاه هـمچو استبداد صورت نمی
گرفـت .استبداد مذکور گویا وقـتی ظهور کرد که کشور ما نام "افغانستان" را بخود اختیار کرد .اگر این طور بهانه
جویی ها ،جای استدالل منطقی را گرفـته و تحلیل های من در آوردی به خورد مردم رنج کشیدۀ ما داده شده و بازار
اکاذیب رونق یابد  ،بیم آن وجود دارد که مردم ما بار دیگر به وحدت ملی شان نایل شده نتوانند.
برای نیل به تحقق وحدت ملی ،ضرور است تا در پهلوی مشارکت در قدرت ،از ایجاد هر گونه تفاوت ،جداسازی
ملی و ضدیت با سمبول های وحدت ملی ،منجمله کلمۀ "افغانستان" پرهیز شود .تردید نام "افغانستان" و ایجاد ابهام
درین زمینه هیچ وقت نمیتواند ،انگیزه ای برای تصمیم گیری های مجدد باشد .زیرا درین مورد نمایندگان دلسوز و
واقعی تمام اقوام و سلیقه های ملت افغانستان ،در یک فضای مطمئن و آگنده از وفاق ملی ،آزادی و استقالل ،قبالً
ارادۀ تاریخی شان را ابراز و فیصله ای سرنوشت ساز نموده اند .یک نظر بر فیصله های لویه جرگه های دورۀ
درخشان امانی ،دورۀ هفتم شورای ملی ،دهۀ قانون اساسی ،سایرگردهمایی ها و نشرات متعهد به ملت افغانستان،
ضرورت هرگونه مباحثه جدید را در مورد نام "افغانستان" منتفی میسازد .به ادامۀ " پیدایش نام افغانستان" که درین
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نبشته ،ضرورت و انگیزۀ آن توضیح شد ،باید یادی از تهداب گذاری دولت مدرن افغانستان نیز نمود .این دولت که
بطور نهایت خالصه میتوان آنرا "حکومت قانون به عوض حاکمیت اشخاص" نیز تعریف کرد ،از جانب منادیان حق
و آزادی یعنی رهبران و شخصیتهای بالمنازع مردم ما درعهد شاه امان الله غازی پایه گذاری شد .به اثر مساعی
آنها برای بار اول جایگاه قانون در جامعه مطرح شد " .سؤال اینکه که یک "افغان" است و افغانها چه حقوق و مکلفیت
ها دارند؟ باالخره بسال  3273در قانون اساسی پیش بینی شد که متن آن بسال  3271نافذ گردید .قبل از انفاذ این
قانون تنها سنت های مذهبی و قبیلوی بر جامعه و دولت در افغانستان حاکم بود .قانون مذکور حقوق و وجایب اتباع
را بصورت مساوی در نظر گرفته بود ".
پایه گذاران دولت مدرن امانی بخاطر وحدت  ،تعالی و ترقی مردم افغانستان  ،با افـتخار کامل روی کلمات "افغان"
و "افغانستان" صحه گذاشتند .متأسفـانه یک قـرن بعد تر ازتصمیم آنها  ،امروز تنگ نظران درین راستا قـرار نگرفـته
و با پروسۀ " ملت سازی" و "وحدت ملی" برخورد سبکسرانه مینمایند .ازینها باید پرسید که با جانشین ساختن کلمات
دیگر به عـوض "افغان" و "افغانستان" آیا مشکل عـقـب ماندگی کشور ما حل شده و امراض مزمن اجتماعی در جامعۀ
ما نابود می شوند؟ در حالیکه چنین نبوده و بالعکس هـمه به وضاحت میدانیم که طرح بی مورد هـمچو مسایل ،مشکل
دیگری را بر شمار مشکالت ملت ما می افـزاید .آنها گمان مینمایند که " آزادی های منطقـوی" بصورت مجرد و
بدون تحقـق هـر دو آرمان اصلی فـوق الذکر(ملت سازی و وحدت ملی) عـملی شده میتواند .ازین آقایان باید پرسید:
اگر کشور ما واحد و مردم ما متحد نباشند و به جای قانون  ،تفـنگ ساالران سرنوشت مردم را تعیین کنند  ،چطور
شما میتوانید در مناطق تان احساس آزادی کنید ؟ و چطور میتوانید فـرهـنگ مناطق مورد نظر تان را ارتقاء بخشید
؟ اگر شما به عـوض حاکمیت قانون  ،زیر شعار اشتراک قـومیت و زبان در دفاع از تفـنگ ساالران و دالالن مواد
مخدرعمل نموده و یا در زیر سایۀ تفـنگ آنها  ،تاریخ و هـویت ملی خود را مورد سؤال قـرارمیدهـید ؟ به یقـین که
دیر یا زود مورد موأخذۀ تاریخ قـرار میگیرید .

ب – تکذیب برچسپ های ناروا بر سیر تاریخی افغانستان :
مخالفین نام" افغانستان" که اینجا و آنجا قـلم فـرسایی نموده اند ،فی المجموع به این باوراند که " جغرافـیای تاریخی"
افغانستان باالثر کشمکش قـدرتهای استعماری روسیه و برتانیه ازهـم پاشید و جای آن به یک "دولت حایل" زیر نام
"افغانستان" داده شد .درین اظهارات تنها کشمکش قـدرتهای استعماری و ظهور اجباری "دولت حایل" حقـیقـت دارند.
اما زمان رخداد این حوادث قـصدا ً به مغالطه گرفـته شده است .اگر از "جغرافـیای تاریخی" منظور شان همان قـلمرو
های عهد خراسان باشد ،پس تجزیۀ آن با کشمکش استعمارگران رقـیب در قـرن  32و تحمیل خط دیورند و یا جدا
ساختن پنجده  ،کدام پیوند منطقی و تاریخی ندارد .زیرا همه میدانیم که در زمان فـروپاشی خراسان ( ،)3484جوامع
اروپایی در عـصر تاریک زندگی کرده و به انقالب صنعتی دست نیافـته بودند و استعمار نیز منحیث خطر برای ملل
شرق در آن عـصر مطرح نبود .اینها فـواصل زمانی و تفاوت قـرون را ،اگر محاسبات ذهـنی گرایی شان ایجاب کند،
عـمدا ً در بین حوادث تاریخی در نظر نمی گیرند.
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در حالیکه خراسان وقـتی از هـم پاشید که نه روسها به این منطقه نزدیک شده بودند و نه کشتی های بریتانیائی به
سواحل نیم قارۀ هـند لنگر انداخته بودند .روسها برای بار اول در اواخر قـرن هـفـده به آسیای میانه نزدیک شدند ،تا
آنکه در قـرن  32به اشغال مناطقی در آسیای میانه دست یافـتند .همینطور اولین دسته از کشتی های انگلیسی در سال
 3280به سواحل هـند رسیدند بریتانیائی ها پس از انقـراض دولت مغلی هـند و شکست مرته در اواسط قـرن هجدهم
قـدرت شانرا توسعه دادند و گام به گام در قـرن  32خود را به افغانستان نزدیک ساختند.
با در نظر داشت فـواصل زمانی میان هـر دو حادثه ،مرتبط ساختن آنها با همدیگرفی الواقع جعل تاریخ است .اما اینها
طوری از "خراسان" صحبت میکنند که گویا همه چیز روبراه بود و تنها این دو قـوۀ استعماری بودند که باهم ساختند
و خراسان را تجزیه کرده و از آن "افغانستان" را بوجود آوردند .
اگر این آقایان به اشغال خراسان از جانب شیبانی ها  ،صفـوی ها ومغل ها معترف شوند ،طبیعی است که آنوقـت به
مقاومت های دو و نیم قـرنه و جان فـشانی های مردم یعنی سازندگان تاریخ کشور ما نیز ارج خواهـند گذاشت .چون
ذهـن تنگ نظرانۀ آنها اجازۀ درک واقعیت ها را به ایشان نمیدهـد ،لذا تمام این جنبشهای ملی و مردمی را با رهـبران
فـداکار آنها نادیده گرفـته و ناشیانه قـربانی های مردم را با دسایس استعمار عـوضی میگیرند.
یکی ازین مبصرین غـیر مسؤول مینگارد" :حقـیقـت این است که افغانستان کنونی کشور غـیرطبیعی است .در آن
اقـوام و ملیتهای گوناگون با ویژگیها و رسوم جداگانه و زبان و مذهـب متفاوت زندگی میکنند "...صبحان الله ! ازین
آقا باید پرسیده شود که کجای آن غـیرطبیعی است ؟ اقـوام و نژاد ها در طول تاریخ درین سرزمین متوطن شده و
فـرهـنگ آنها با هم امتزاج یافـته است .امروز آنها فـرهـنگ مشترک ،دوست مشترک ،دشمن مشترک و وطن واحد
دارند .یعنی امتزاج آنها تاریخی و طبیعی است .آیا حوادث تاریخی را قـرنها بعد از وقـوع آن میتوان بر طبق ارادۀ
جناب عالی تغییر داد ؟ آیا تکامل تاریخ را میتوان به زعـم شما سر از نو بنا کرد؟ آیا بدون در نظرداشت عـوامل
متنفـذه بر تاریخ  ،میتوان تاریخ را مطابق ذهـن شما شکل داد؟ اگر مطابق ذهـن شما موجودیت "اقوام و ملیتهای
گوناگون با ویژه گی ها و رسوم جداگانه و زبان و مذاهـب متفاوت" غـیر طبیعی است ،پس چه باید کرد؟ نگارنده
ازین قـلم فـرسایی شما این نتیجه را میگیرد که شما میخواهـید این کشور را به اقـوام ،مذاهـب و زبان های مختلف
تجزیه کنید .و یا چطور؟؟؟ تا مطابق ذهـن شما "طبیعی" شود.
در حالیکه وجود همۀ این تفاوتهای تذکار یافـته موجب غـنای فـرهـنگی ما گردیده و هـیچ چیز در آن غـیر طبیعی به
نظر ن می خورد .این تنها قـضاوت و برداشت شماست که غـیر طبیعی مینماید .این تنها افغانستان نیست که در آن
چنین تفاوتها وجود دارد .بطور مثال به کشور هـمسایۀ ما ایران توجه کنید ،در آنجا زبان و نژاد ها بمراتب متعدد تر
و مختلف تر از کشور ما وجود دارند .ولی در آن کشور اشخاصی مانند شما وجود ندارند ،که ذهـنی گرایانه ،برچسپ
های نا وارد را بکار گرفـته و تیشه را بر ریشۀ وحدت ملی مردم خود بزنند.
اگر واقعا" مایل به شناخت کدام " کشور غـیر طبعی" هـستید  ،لطفا ً سری به پاکستان بزنید تا برای تعریف خود مثالی
داشته باشید .زیرا پاکستان کشوری است که واقعا ً بر طبق ارادۀ استعمار به یکبارگی در هـمسایگی ما ظاهـر شد.
استعمارگران آنرا زائیدند و نامی برایش دادند که قـبالً در هـیچ قاموس وجود نداشت و در هـیچ مخیله تصور نشده
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بود .این است کشور "غـیرطبیعی" .آیا به عاریت گرفـتن این اصطالح در مورد "افغانستان" ،میتواند غـیر از بی
مسؤولیتی در برابر تاریخ و مردم چیزی دیگری تعریف شود؟
متأسفانه در جهت مقابل شما هم  ،تنگ نظرانی وجود دارند که مانند شما مگر از یک زاویۀ دیگر بنا بر تعلق قـومی
به گروه فـرهـنگ ستیز طالبان ،آن گروه را نمایندۀ قـوم پشتون معرفی نموده و در سایۀ این گروه برای خویش سرباز
گیری مینمایند .شما و این گروه  ،دو روی یک سکۀ ناچل هـستید که مرام و عـملکرد های هـردوی تان از دو جهت
مخالف  ،سرانجام در یک مسیر یعنی در ضدیت با "وحدت ملی" قـرار دارد.
اگر در جنبشهای آزادیخواهی عـلیه صفـوی ها و مغلها  ،تحریکات قـومی منحیث وسیلۀ رهایی ملت افغانستان بکار
گرفـته میشد ،آن تحریکات قابل تبرئه است .زیرا بخاطر احیای مجدد هـویت ملی ما از آن استفاده میشد ،اما تحریکات
قـومی شما چون در مسیر جدایی و دوری مردم ما از هـمدیگر سیر مینماید  ،لذا قابل تقـلیع و نکوهـش میباشد.
شما متوجه نیستید که با این تبلیغات ،هـیچ چیز را بدست نمی آورید .اما یقـینا ً همه چیز را از دست خواهـید داد .کسی
که نفع میبرد  ،فـقـط افـراد و گروههای توسعه طلب و تجاوز کار در هـمسایگی افغانستان میباشند .یعنی آنهایی که
ذهـن و دماغ شماها را با تبلیغات شان انحصار نموده اند .

 -4 مقابل ساختن نامهای آریانا و خراسان با افغانستان :
متأسفانه شماری از روشنفکران ما هـنوز هم دچار تشویش بوده و سؤال مینمایند که ما چرا نام کشور خود را بازهم
آریانا و یا به گونۀ مرتبط با نام آریانا نگذاشتیم ؟ و یا نام "خراسان" چرا از دست ما رفـت ؟ شاید این منورین به
فـتوحات اعـراب که مقـیاس ها  ،شیوۀ زندگی و معتقـدات مردم را در آریانای کهن تعویض کرد ،کم بهاء میدهـند و
یا بنابر نارسایی در تحلیل تاریخ ،ازهم پاشیدن خراسان را همان طوری که درین نبشته مختصرا ً تذکر رفـت  ،نادیده
میگیرند .ا ینها توجه نمی نمایند که همچو حوادث اجتماعی و تاریخی ،چه تأثیرات تعیین کننده در آیندۀ ملتها میداشته
باشد؟
شماری از منورین با انتقاد از رژیم ظاهـر شاهی اعـتراض مینمایند که :نام "ایران" پیش ازین "فارس" بود و چرا در
سال  3214پس از تائید مقامات ذیصالح در کابل ،آنکشور این نام را بخود اختصاص داد .با این سادگی " ،ایران"
مدنیت " آریانا" را بخود منسوب نمود و حکام افغانستان با سبکسری ازین افـتخار شان به نفع ایرانی ها منصرف
شدند .
درین اظهارات ،حقـیقـت تردید ناپذیر وجود دارد ،اما باید متوجه شد که افـسوس و تأسف جایی را نمیگیرد .زیرا این
موضوع اکنون مانند تیری است که از کمان َجسته است و برنمیگردد .اکنون چه باید کرد؟؟؟ آیا میتوان ایرانی ها را
متقاعـد ساخت که ازین امتیاز به نفع افغانها بگذرند؟ آنها هم در فالت غـربی "ایران" زندگی میکردند و همچو انتسابی
را میتوانند بخود بدهـند .بنا ًء چنین طرحی نه تنها مضحک بلکه مستحیل هم میباشد .لذا باید به واقعیت ها توجه کرده
و آینده را مبتنی بر آن استوار نمود ،نه اینکه جنجال های ذهـنی را بوجود آورد و وقـت وطنداران را به کار های
ناشد ضایع ساخت .روحیۀ این دسته از منورین مرا به یاد حکایت دوست عـزیزم مرحوم رحیم رفعت می اندازد.
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رفعـت نه تنها مترجم توانا و مبصر تیزهـوش بود  ،بلکه هـمیش با طنزها و شوخی هایش مطالب پیچیدۀ سیاسی را
در قالب فکاهـیات  ،ساده و قابل درک میساخت .حکایت ازین قـرار است  :جوانی که در یکی از مکاتب لیلیۀ کابل
درس میخواند ،پس از روزی که امتحان مضمون جغرافـیه سپری شده بود ،همصنف و هم اتاق خود را در مورد
جوابات مربوط به سؤاالت مطروحه سؤال کرد .او پس از تبادل نظر ،دریافـت که در نوشتن جوابات مرتکب اشتباه
شده است .آن بیچاره که خیلی درس خوان بود و همچو اشتباه را تحمل نمی توانست  ،تمام شب دست دعا بلند داشت
و با راز و نیاز به خالق کارساز التجا میکرد ،تا فـردا نام پایتخت فـرانسه را به "لندن" تعویض کند .زیرا او در جواب
سؤالی مربوط به پایتخت فـرانسه به جای "پاریس"  ،نام پایتخت انگلستان "لندن" را نوشته بود.
حکایت فـوق ما را متوجه میسازد که چنین آرزو های ناشد و یا افـسوس از آنچه که حاال در دست نیست  ،نباید حرکت
ما را متوقـف ساخته و وقـت گرانبهای ملت ما را ضایع بسازد .با چنین افـسوس ها  ،در میان ملت ما اختالفات بوجود
آمده و ما را به گذشته میخ کوب میسازد .به عـبارت دیگر در پرتو هـمچو یک روحیه  ،ما آینده نگری خود را از
دست میدهـیم .از ورای رسانه های افغانی متعلق به مخالفـین نام "افغانستان" بر می آید که برخی از آنها متوجه شده
اند که حاال دیر شده و نمیتوان "لندن" را پایتخت "فـرانسه" ساخت .پس باید زیر نام دیگر این مخالفت را دنبال کرد.
آنها ادامۀ تالشها ی شآنرا با مطرح ساختن نام "خراسان" که فی الواقع پس از سلطۀ اعـراب در سرزمین ما شهرت
یافـت  ،رنگ و رخ میدهـند .یعنی طرحی که با روحیۀ عـرب ستیزی و تعقـیب خط ناسیونالیزم آریائی آنها در ضدیت
قـرار دارد .اما باز هم از آن منحیث حربه بخاطر نفی نام "افغانستان" کار میگیرند .اینجاست که آنها در روند ذهـنی
گری های خود هم دچار اشتباه شده و میکوشند تا صرفا ً به منظور گرد آوری یک کمیت به دور خود به هـر وسیله،
ولو مضر هم باشد  ،چنگ می اندازند.
قـبل از جنگهای تنظیمی ،پروسۀ تفاهـم میان گروههای قـومی و زبانی در شهرها ،بالخصوص شهر کابل سیر طبیعی
خود را دنبال میکرد " .در کابل کثیراالقوامی  ،گروههای مختلف نژادی – لسانی باهم امتزاج می یافـتند و با همدیگر
"یکی" میشدند و از آنها یک هـویت کلتوری سراسری افغانی معروف به "افغانیت" بوجود میآمد  .....وقتی که برخورد
های نژادی – لسانی و جنگها  ،کابل را فـرا گرفـت  ،خطوط سکتاریستی در سراسر افغانستان ظاهـر شدند .ذهـنیت
نضج یافـتۀ "افغانیت" از هم پاشید .حاال بخش بزرگ وظیفۀ " ملت سازی" معطوف به ترمیم و احیای مجدد " افغانیت"
است  ،تا ملت ما خود را در تحت آن منحیث یک هـویت واحد بیابد و این کلمه به معنای واقعی آن تمام باشندگان
افغانستان را تمثیل نماید .مفکورۀ "افغانیت" باید یک اساس وسیع البنیان و ذوجوانب برای تمام ادیان ،نژادها ،زبانها
 ،عـقاید سیاسی و مناطق در افغانستان باشد "
افغانها وقـتی مفهوم وسیع "افغانیت" را تحقـق داده میتوانند که از میالنهای " تنگ نظرانه" ،طرز دید های "بین المللی"
و "جهان وطنی" خود را کنار کشیده و یکجا با همدیگر بیامیزند و از اختالفاتی که موجب از هم پارچه شدن ملت ما
میشود  ،بپرهـیزند .
متأسفانه گروههای تنگ نظر درک نمیتوانند که افـتخارات یک کشور و مردم آن تنها به نام آن کشور خالصه نمیشود.
بلکه معرفی تمدن گذشته و داشته های فـرهـنگی یک کشور در جهان کنونی ،به نسلهای امروز و فـردای آن الهام
بخش و غـرور آفـرین میباشد .به عـوض آنکه به مناقـشات بی ثمر پیرامون نام کشور ما ،ادامه بدهـیم  ،بهتر خواهـد
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بود تا در مورد چگونگی تمدن گذشتۀ وطن ما و اثرات آن بر مدنیت سایر ملل کاوش نمائیم .نگذاریم که از طریق
بازی با کلمات ،مراکز تمدن ،شعراء و دانشمندان کشور ما" ،ایرانی" قـلمداد شوند .اگر فـردوسی و فـرخی از سلطان
محمود غـزنوی با القاب شاه ایران ،ایرانشاه و یا شاهـنشاه ایران نام برده اند ،معنی آنرا میدهـد که در عـصر محمود
غـزنوی ،فالت شرقی و غـربی ایران (خراسان و فارس) در تحت رایت او قـرار داشت .نه آنطوریکه نویسندگان
عـظمت طلب ایران کنونی ،او را "ایرانی" معرفی میکنند .اگر با انتشار وسیع تحقـیقات در مورد تاریخ وطن ما
جعلیات را افـشاء و مشت دروغ گویان را باز کنیم  ،آنوقـت تمام مغالطه ها پایان یافـته و حتی آنهایی که امروز نام
"افغان" و "افغانستان" را مورد سؤال قـرار میدهـند ،با سربلندی خود را وارث نیاکان پر افـتخار خود دانسته ،یکجا
با ما شعار خواهـند داد که :
شعر

تبعیض چرا؟ فرق ز چه؟ بهر چه كینه؟
آخر همه ،یك ملت و یك رشته و پودیـم
زمان فیروز

یادداشت "آریانا افغانستان آنالین":
این سایت درمسایل مربوط به حاکمیت ملی ،تمامیت ارضی ،وحدت ملی کشور و حفظ نام افغان و افغانستان با نویسنده محترم
نظر موافق دارد اما در مسایل مربوط حزبی و عقیدوی ایشان نظر سایت کامالا متفاوت بوده و با ایشان هم عقیده نمی باشد.
این مقاله که با محتوای استوار خود ،مشت محکمی به دهن "تجزیه طلبان افغانستانی" میکوبد ،از سایت "تول افغان" اقـتباس
گردیده و بعد از پیرایش ادبی (اصالح نگارش و اصالح اشعار مندرجه در آن) ذریعۀ اشخاص ذیصالح ما ،در دسترس مطالعۀ

وطنداران عـزیز الوجود  ،قرار می گیرد .
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