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نقیب هللا خلج

تاراج تاریخ
یک محاسبۀ تاریخی با مدعیان مفاخر بیست و پنج قرنه
تهیه و تکثیر از :نقیب هللا خلج
تبصرۀ اداره:
این نوشتۀ تأریخی ،در حدود چهل و پنج سال قبل در جریدۀ "مساوات" نشر شده بود .چند دهه بعد ،آن شمارۀ
جریده بدست افغان وطن خواهی افتاده ،چون به ارزش ملی و تأریخی آن پی برده آنرا رونویس نموده و به تعدادی
از دوستان فرستاده که سرانجام ،سالها بعد به دست محترم آقای نقیب هللا خلج افتاده و ایشان آنرا در کمپیوتر
خویش تایپ و توسط کسی به رسم الخط نستعلیق هم انشاد نموده است ،و همان طوریکه در همه رونویسی ها و
مشاقی ها اشتباهات و اغالطی رخ میدهد ،در این مورد نیز به مشاهده میرسد لذا ما به کمک جناب داوود ملکیار
تا اندازۀ توان ،اصالحات الزم را در آن وارد کردیم ولی
از شما خوانندگان عزیز یک خواهش عاجزانه داریم :اگر
به آن جریدۀ مساوات دسترسی پیدا نمودید متن این نوشته
را با متن اصلی آن مقابله نموده تغییرات آنرا از روی لطف
در ایمیل های که در همین صفحه درج است ،به ما اطالع
داده بر امتنان ما بیفزائید.
چونکه باوجود ادعا و نشر متواتر این مضمون تاریخی
افشاء گرانۀ تاریخ و افتخارات کهن سرزمین ما در طول
سالهای بعد از نشر آن والبته در میدیای آزاد افغانی به نام
شهید میوندوال ،سبک و تحلیل وسیع و همه جانبۀ تاریخ
کشور در اثر تحقیقی وابسته به صفحات تاریخ افغانستان،
(*)
دقیقا ً باید به مرحوم عالمه عبدالحی حبیبی مؤرخ و محقق شهیر افغانستان متعلق باشد ،باوجود نشر چنین مضمون
برازنده ای در اخبار «مساوات» ارگان نشراتی حزب دیموکرات مترقی ،گویا اشتهاراتی که در جریان جشن پر
مصرف و ملت ستیز تجلیل از تاریخ «دو هزار و پنجصد ساله» در ایران ،در قبال تاریخ منطقه به نفغ ایران
شماره  1از  8صفحه

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

منتشر گردید ،مردم و اولیای امور دولت افغانستان را سخت آزرده ساخت که در اثر آن با ارتباط شخص
صدراعظم وقت ،آقای محمد هاشم میوندوال ،مرحوم عالمه حبیبی دانش و داشته های ناب تاریخی خویش را
برای معلومات عموم و رد ادعا های پوچ ایرانیان ،به تحریر در آورده و در اخبار مذکور به نشر سپردند که
روان شان شاد باد .با معذرت از محترم نقیب هللا خلج و تقدیر از حسن نیت شان به شهید میوندوال که بدون
شک یک شخصیت عالم ،ملی و ترقی خواه کشور بوده اند ،این مختصر ذکر گردید .با تجدید تشکر و سپاس.
ادارۀ وبسایت.

***
(یادداشت :حدود یک سال قبل ویب سایت استقالل نسخه ای از «تاراج تاریخ» نوشتۀ پر محتوی و تحقیقی شاد
روان محمد هاشم میوندوال را بدست آورد .دست اندر کاران سایت استقالل در آن وقت برای حفظ امانت داری
صفحات آن رساله را عکس برداری و در بخش کتابخانۀ سایت بدست نشر سپرد .سایت استقالل در چند ماه اخیر
ایمیل های شماری از عالقمندان تاریخ کشور محبوب ما افغانستان را دریافت کرد که قریب همه شکوه از آن
داشتند که متن کامل رسالۀ «تاراج تاریخ» را بروی سایت استقالل خوانده نمی توانند .با آنکه بارها به دوستان
ازین دست یاد آوری کردیم که اگر هر صفحۀ رسالۀ یاد شده را کلیک کنند ،حتما ً موفق به خواندن آن می گردند.
ولیک سلسلۀ ایمیل ها درین مورد ادامه یافت و چنان احساس شد که خوانندگان گرامی اصالً مایل به داشتن متن
کامل «تاراج تاریخ» اند و این مأمول از طریق کتابخانۀ سایت استقالل برآورده شده نمی تواند زیرا هر صفحۀ
«تاراج تاریخ» جداگانه عکاسی و به نشر سپرده شده است .این مشکل مارا وادار ساخت که با همه مصروفیت
ها و حجم کار متن را با امانت باز نویسی و دوباره انتشار دهیم تا عالقمندان تحقیق و شیفتگان واقعیت وجودی
تاریخ کشور شان به آسانی از آن بهره گیرند .یادآور می شویم که شاد روان میوندوال قبل از آنکه یک مؤرخ و
محقق باشد بیشتر یک فعال سیاسی بود ،ازین رو «تاراج تاریخ» اگر یک تحقیق همه جانبه و عاری از کاستی
های معین خود نیست بدون شک یک رهنمای خوب و رسای تحقیق تاریخ میهن ما افغانستان بوده است.
خواننده عزیز:
آنچه درین مقاله مطالعه می فرمایید اثریست از مرحوم محمد هاشم میوندوال که به تاریخ  ۲8میزان 1۳۵۰
هجری شمسی مطابق  ۲۰اکتبر  1۹۷1میالدی هنگامی به نشر رسیده بود که رضا شاه پهلوی (محمد رضا شاه)
جشن به اصطالح دو هزار و پنج صدمین سال شهنشاهی ایران را با مصارف نهایت هنگفت و بیجا برگزار نموده
و با ادعاهای پوچ و میان تهی می خواست با ذکر ایران به اصطالح بزرگ دست درازی هایی در تاریخ و
جغرافیایی کشور عزیز ما داشته باشد.
از آنجائی که وارثان شهنشاهی ایران اهداف نیاکان خود را تعقیب می کنند الزم دانستم با احساس مسؤولیت ملی
افغانی خود این تحلیل مستند تاریخي را با امانت داری کامل و بدون هیچ تغییری به نشر رسانیده و به دسترس
فرزندان صدیق و وطندوست افغان و احیانا ً ایرانیانی که خواهان فهمیدن حقایق هستند بگذارم.
ومن هللا التوفیق  -نقیب هللا خلج  -بن المان).
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تاراج تاریخ
یک محاسبه تاریخی با مدعیان مفاخر بیست و پنج قرنه
در هفتۀ گذشته زمزمه های عجیبی از رادیو های دنیا شنیده شد ،که گویا سال دو هزار و پنج صدمین شهنشاهی
ایران را جشن گرفتند و با ترتیبات فوق العاده لوکس و پر طمطراق پر مصرفی از کیسه برادران مستمند ایرانی
ما که به لقمه نانی احتیاج دارند ،چنین اضافه خرچی ها را روا داشتند در حالیکه برای یک ملت فقیر و محتاج
و نیازمند به انکشاف چه فرق میکند ،اگر تاریخ دو نیم هزار ساله داشته
باشد یا صد ساله.
تا جائیکه به مسألۀ همدردی و اخالقی تعلق دارد ،مردم افغانستان به رفاء
و آرامی و سعادت و شادکامی برادران ایرانی خود عالقه مندند ،و بنا
بران اگر همین مبالغ گزاف به ترقیه حال و رفع نیازمندی های مستمندان
آن ملت برادر به خرج می رسید ،بهتر بود .به هر صورت چون این یک
مسألۀ داخلی ایشان است جز به جنبه اخالقی آن کاری نداریم .مسرت و
سعادت آن برادران را خواهانیم ،ولی نشراتی که در خارج و داخل ایران
درین باره بعمل می آید ،چیزهایی گفته شد و دعواهایی صورت گرفت
که با حیات ملی مردم افغانستان ربطی دارد ،و نشنلیزم افغانی مارا به
دفاع از خود بر می انگیزاند .تا جائیکه دیده و شنیده شده است ،مدار
(**)
تمام نشرات و ادعا های طویل و عریض سخنگویان و نویسندگان دستگاه ،این جشن خیالی [تاریخ] بود ولی به
نام تاریخ داستان هایی جعل کرده اند و حماسیاتی خلق نمودند ،که ابدا ً و اصالً با واقعیت های تاریخ سازگار
نیست.
درین تبلیغات غرور آمیز مکرراً شنیده شد که بر تاریخ و جغرافیای تاریخی ما تعرض بعمل آمد ،و خاک و بالد
افغانستان در تاریخ جزو شهنشاهی ایران شمرده شد.
ما انکار نداریم که مدتهای زیادی در تاریخ چنین آمده است که این دو ملت تاریخی آسیا در تحت یک نظام سیاسی
و بحیث یک مملکت زیسته اند و مشترکاتی نیز داشته اند ،ولی اینکه شهنشاهی مردم ایران همواره برین سرزمین
ادامه داشته باشد ،واقعیت تاریخی نیست و اگر مدتی مردم ایران کنونی بر کشور افغانستان یا یک حصۀ آن حکم
رانده باشند ،مدتها نیز چنین بوده ،که مرکز شهنشاهی در خاک افغانستان بوده و مردم اینجا تا نهایت عراق و
ایران کنونی درفش کامرانی افراشته بودند .پس اگر نویسندگان ایران کنونی به دلیل حکمرانی محدود هخامنشیان
و ساسانیان و غیره بر خاک افغانستان ،شهنشاهی دو هزار و پنجصد ساله خود را در تاریخ ما تثبیت می کنند،
ما هم با خود حسابی داریم ،و اینک آن برادران گرامی خود را به یک محاسبۀ تاریخی می کشانیم.
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در تاریخ باستانی که در کتب قدیم مردم آرین مانند ویدا و اوستا و کتب پهلوی و سیرالملوک [شاهنامه] آمده،
همواره مرکز مدنیت آریایی ها در خاک افغانستان بوده است ،مانند بلخ و زرنگ و بالد مجاری هلمند و هرات
وغیره در همین سرزمین های بلخ ورسان و غیره است که مردم این سرزمین ها و شاهان و پهلوانان آن مانند
جم ،فریدون ،قباد ،زال ،رستم وغیره در همین سرزمین های بلخ و سیستان و زابل و کابل مرکزیت داشته و
تلقین مدنیت باستانی و آئین مزدیسنا به ایرانیان کنونی پرداخته اند .پس به اعتبار این دورۀ باستانی که باید قبل
از تاریخ شمرده شود ،اجداد همین مردم افغانستان بودند که آئین پندار و کردار نیکو را با اصول مدنیت و شاهی
به فارس «ایرانیان کنونی» آموختند ،و درفش های شاهی هم از فراز [وهارۀ] بلخ افراشته شد ،نه تهران یا همدان
و اصفهان:

بر تخت شهی ،بر بلخ گزین

نشسته شهنشاه با آفرین

شما به وندیدات کتاب اوستا و شهنامه فردوسی و گرشاسپ نامۀ اسدی و کتب سیرالملوک عربی رجوع کنید در
آن خواهید دید که چگونه ریشه های مدنیت آرین در بالد افغانستان نشو و نما می کند ،و این مردم در بلخ شهر
نشین می شوند و از دورۀ حیات خانه به دوشی و کوچی گری به شهر نشینی می رسند و در تحت نظام شاهی
می آیند ،و مدنیت و شایستگی را به هر سو می پراگنند.
در داستان های این دوره که محل وقوع آن بلخ و کابلستان و زابلستان و مجاری هلمند و سیستان و هرات است،
نام های این بالد چنین مذکور می گردد.

زرنج وهمه غور و زابلستان
هــم از بلخ تا بــوم کابلستان
اکنون ما به دورۀ تاریخی می رسیم که سنین (سنه) و اوقات آن روشن است:
یک :دولت "ماد" شمال ایران که پایتخت آن هگمتان [همدان] بود نفوذ ایشان در شرق یعنی افغانستان از عصر
فده و رئیس  ۶۵۵-۶۳۳ق م و این سلطۀ آریایی مشترک تا سقوط دولت ماد در حدود [ ۵۵۰ق م] دوام دارد که
جمله هشتاد سال باشد ،جریان کنونی بود ،چون مرکز دولت ماد در ایران کنونی بود ،ما آنرا به حساب ایشان می
گیریم.

دو :خروج کوروش (سیروس) هخامنشی و سلطۀ او بر تمام افغانستان تا دریای سند از حدود  ۵۵۰ق م
آغاز می شود که تا عصر حدود  ۴۰۰ق م به مدت  1۵۰سال می رسد .در پایان این دوره است که
داریوش سوم پاد شاه آخرین دودمان هخامنشی بعد از جنگ کوکمل به دست اسکندر مقدونی شکست می
خورد و بسوس حکمران باختر و برسیتس حاکم رخج (قندهار) او را می کشند ( ۳۳۰ق م) و لشکریان
اسکندر بدون هیچ مانعی سرزمین ایران را در همین سال اشغال می نمایند و درخت پوسیدۀ شهنشاهی
هخامنشی را از بیخ می کنند .سلطۀ اسکندر در افغانستان با مقاومت های عنیف مردم این سر زمین رو
برو شد و این جهانگیر دالور مدت چهار سال تا ( ۳۲۶ق م) در کوهسا و وادی های افغانستان به جنگ
و دفاع مشغول ماند ،در حالیکه از سرزمین ایران کنونی به سرعت برق در مدت چند ماه گذشته بود.
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سه :با درگذشت اسکندر که جنراالن و بازماندگان یونانی او در سر تا سر مملکت مفتوحه او اقتدار
یافتند ،باز مرکز قدرت و جهانداری همین سرزمین باختر بود ،و تا حدود  1۰۰ق م مردم افغانستان با
سازمان نیمه یونانی و نیمه افغانی خود به آزادی می زیستند و حکمرانان یونانی که با عرف و عادات و
کلتور باختری بار آمده بودند ،مانند عناصر داخلی تربیت شده در این کشور و در اینجا زندگی کردند و
همین جا در بین عناصر قوی نژاد و کلتور افغانی منحل گردیدند .و ایرانیان کنونی که خود هم مادونان
مفتوح این سازمان ها بودند ابدا ً دستی در سر زمین افغانستان نداشتند.
چهار :بعد از انحالل سلطنت مستقل باختر یونانی قبایل ساکه و پارت و پهلوا از همین سر زمین های
افغانستان پرچم های پیروزی را به طرف غرب و ایران امروزه بر افراشتند و (اشگ) بلخی بنای
شاهنشاهی نیرومند اشکانی را در حدود  ۲۴۹ق م در همین سر زمین گذاشت ،و سلطات مختلف این
قبایل افغانستان تا آغاز قرن مسیحی از افغانستان بر یک قسمتی از ایران ادامه داشت.
پنج :در حدود  ۷۰ق م قبایل آریایی نژاد کوشانی و بعد از آن یفتلی در افغانستان استقرار یافته و به
تشکیل بزرکترین امپراطوری های نیرومند پرداختند که سرحدات آن از حدود مرو و دامغان تا اواسط
هند به شمول ماورالنهر می رسید و خالق مدنیت و هنر و آداب و آئین خاصی بودند ،که زاده و پرورده
سعی و تفکر و اندیشه مردم همین سرزمین افغانستان بود .سلطه کوشانی و یفتلی تا اوائل ورود اسالم
و حدود  ۶۰۰میالدی مدت شش قرن به اشکال سلطنت های قوی و شهزادگان محلی دوام داشت و درین
مدت گاهی فتوحات پادشاهان ساسانی ایران نیز در اراضی افغانستان توسعه یافته بئذ.

از حدود  ۲۳۰م که دامنه فتوحات اردشیر بابکان تا پشاور در کوشان شهر رسیده بود تا حدود  ۳۶۵م
که یفتلیان از شمال هندوکش تا وادی سند و کشمیر رسیدند ،مدت یک قرن زمان سلطه ساسانیان پارس
بر افغانستان شمرده می شود ،که آنهم با جنگ ها و مقاومت های مردم این سرزمین با آن سلطه بیگانه
سپری شده است.
بین سال های  ۳۵۰م و ۳۵8م قبایل افغانستان با شاپور دوم ساسانی پارس آویزش هایی داشتند تا که
سردار بزرگ این قبایل گرمباتس با او صلح کرد و در جنگ با رومن ها پادشاه ساسانی را کمک نمود
ولی در همین اوقات پادشاهان بزر کیداری در افغانستان با سلطات اجنبی مقاومت ها داشتند ،تا حدی که
پادشاه ساسانی پیروز ( ) ۴8۹ -۴۵۹ازدواج خواهر خود را با صلح به پادشاه کیداری افغانستان گنگ
خاص پسر کیداره پیشنهاد کرده بود ،و پایتخت ایشان کاپیسا و پیشاور بود.
در سنه  ۴۲۷قوای یفتلی افغانستان با بهرام گور ساسانی پارس در آویختند تا اخشوان پادشاه افغانستان
به پیروز اول ساسانی ( ۴۵۷الی  )۴8۴شکست داد و طالقان و خراج گزافی از او گرفت و پسرش قباد
نزد دولت یفتلی افغانستان به یرغمل گرفته شد.
پیروز سر خود را در سنه  ۴8۴در جنگ با اخشوان پادشاه افغانستان گذاشت و دخترش بدست همین
پادشاه افتاد و دولت ساسانی پارس باج گذار او بود و مارکوارت مستشرق گوید که دولت ایران تا حدود
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 ۵۰۰م برای ادای باج و خراج به یفتلیان افغانستان برسم الخط کوشانی یفتلی مسکوکاتی را ضرب می
کردند ،و از صلب اخشوان و بطن دختر پیروز ساسانی به زنی کواذ پادشاه پارس در آمد ،چون این
پادشاه از طرف مردم پارس خلع شد در سنه  ۴۹۹م به مدت عساکر یفتلی افغانستان واپس به تخت پارس
نشانده شد .در خالل این قرون سلطه خاص پادشاهان ساسانی پارس بر افغانستان بیش از یک قرن نیست
و ما هم آنرا به حساب می گیریم.
شش :در دوره اسالمی بعد از  ۶۵1م که پادشاه آخرین ساسانی یزدگرد سوم در آسیاب مرو به اشاره
حکمران آن ماهوی سوری بدست آسیا بانی کشته می شود ،دوره شاهی ساسانیان با او ختم میگردد،
فارس (ایران کنونی) مانند جمله یونانیان به سرعت تام در مقابل فاتحان عرب از بین می رود ،ولی
مقاومت های مردم افغانستان تا دو صد سال و حدود  ۲۰۰قمری دوام می کند ،این مقاومت ها برای حفظ
آزادی ملی مردم افغانستان در مقابل سلطه عسکری اعراب بوده و اال سلطۀ دین اسالم را مردم با طیب
خاطر قبول کرده بودند ،و در مقابل دین اسالم و قرآن نمی جنگیدند.
در دوره اسالمی همواره مرکز قدرت و سلطنت نزد مردم افغانستان بوده و از اینجا بر اراضی وسیع
فارس (ایران کنونی) حکومت رانده اند بدین تفصیل:
الف :حکمرانی طاهریان فوشنج هرات از  ۲۰۵تا  ۲۵۹ق
ب :حکمرانی صفاریان زرنج نیمروز و وادی هلمند از  ۲۴۷تا ۳۹۳ق
ج :حکمرانی سامانیان بلخی از  ۳۷۹تا ۳8۹ق
د :سلطنت غزنویان از غزنه  ۳۵1تا  ۵8۳ق
ه  :سلطنت غوریان از فیروزکوه غور و هرات و بامیان از حدود  ۵۵۰تا  ۶1۲ق
در این مدت چهار صد سال همواره مراکز قدرت و حکمرانی در دست مردم افغانستان بود و بعد از آن
از  ۶۰۰تا  8۰۰ق دورۀ فتور چنگیزی و ایلخانی است که تمام ایران لگد کوب سواران مغل می گردد،
ولی باز هم در افغانستان قوای ملی مانند قبایل پشتون در کوهسار پشتون خوا و پادشاهان کرت در هرات
و ملکان نیمروز به مقاومت گرم و سرد خود ادامه داده اند ،تا که در  8۰۷پادشاه مدنیت دوستی از
خاندان تیمور لنگ که (با) ثقافت خراسانی پرورده شده بود ،در هرات بر تخت نشست .و بعد ازین تا
حدود  ۹۲۰ق سلطنت این دودمان پادشاهان افغانستان از دریای سند تا نهایت ایران کنونی ادامه داشت،
و از هرات پایتخت زیبای این دودمان ،انوار هنر و فرهنگ و حکمداری و سروری بر سر تا سر قارۀ
آسیا می تافت.
هفت :در حدود  ۹1۶تا  1۵1۰م که شاه اسمعیل صفوی ،شیبانی خان را در جنگ مرو بکشت ،افغانستان
شمالی و شرقی تا قندهار به بابر و شاهان ازبکیه بلخ تعلق داشت و فقط یک گوشۀ غربی آن با صفویان
اصفهان بود که این سلطه فقط بر نصف غربی افغانستان تا حدود  111۵ق مدت دو قرن ادامه داشت و
در سنۀ  111۹ق با قیام مردانه میرویس خان در قندهار قطع شد و این مرد مدبر و دلیر چندین بار
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لشکریان متجاوز صفوی را در میدان های قندهار و وادی هلمند از دم تیغ تیز گذرانیده و بعد از وفاتش
پسرش شاه محمود هوتک با مردان قندهاری در لمحه بصر ،به دیوار های پایتخت اصفهان خود را
رسانیدند و در سنه  11۳۵ق گلیم رژیم فرتوت صفویان را از صحنه برچیدند و «در برابر» پادشاه فاتح
افغانی (شاه محمود هوتک) به زانو در آمده و نیایش کرد ،و تاج شاهی فارس را بدو تقدیم نمود ،وهم
درین ایام رؤسای ملی ابدالی افغان پرچم پیروزی را بر آسمان هرات بر افراشته بودند.
در یکی از نشرات ایران که به شخص بزرگی از آن مملکت برادر ما منسوب است این حرکت میرویس
و شاه محمود فاتح جوان افغان را به تعبییر نادرست (کاروان زنی) یاد کرده اند ،آیا وقتی که سلطان
محمود از غزنه یا یعقوب صفاری از زرنج یا طاهر از هرات و فوشنج یا غیاث الدین از غور یا سلطان
حسین از هرات بر بالد غربی ممالک وسیع ایشان در عراق آنروز (ایران امروز) لشکر کشی ها می
کردند ،آنهم کاروان زنی بود؟ برادران ایرانی ما باید محاسبۀ فوق را همواره در تاریخ فراموش نکنند،
شما در هفت فقرۀ باال غور کنید از مدت  ۲۴۰۰سال به این طرف ایام سلطه و قدرت مردم ایران کنونی
بر ما چقدر بود؟ و بالعکس مردم این سرزمین بر آنجا چقدر حکم رانده اند؟ اینک ببینید:

سلطه فارسیان (ایرانیان کنونی):
یک :سلطه ماد از همدان  8۰سال بر یک قسمت افغانستان.
دو :سلطه هخامنشیان پارس  1۵۰سال بر تمام.
سه  :سلطه ساسانیان پارس  1۰۰سال بر یک قسمت.
چهار :سلطه صفویان اصفهان ۲۰۰سال فقط بر نصف غربی

جمله  ۵۳۰سال
سلطه مردم افغانستان:
یک :سلطات ساکها ،پارتها ،پهلوا اشکانیان بر یک قسمت فارس (ایران کنونی)  ۲۰۰سال.
دو :سلطه یفتلی بر یک قسمت پنجاه سال.
سه  :دورۀ اسالمی از طاهریان تا غوریان  ۴۰۰سال بر تمام فارس (ایران کنونی).
چهار :دورۀ تیموریان هرات بر تمام فارس (ایران کنونی) 1۰۰سال.
پنج :سلطه هوتکیان و ابدالیان قندهار و هرات پنجاه سال.

جمله  8۰۰سال
با این حساب اگر سلطه شاهان فارس (ایران کنونی) با وقفه ها و خال ها در طول بیست و سه قرن فقط
پنج قرن آنهم بر یک قسمت ازین خاک بوده ،سلطه هشت قرنه بر آنها با وقفه ها و خال و تسلسل از
 ۲۰۰ق تا حدود  1۲۰۰ق ثابت است.
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پس ما نمی دانیم که این برادران عزیز چرا این حقایق را فراموش می کنند .اگر ایران وقتی شهنشاهی
داشته و ملت قوی بوده ،افغانستان هم شاهنشاهی های متعدد قوی و پیروز در طول تاریخ داشته است و
اگر در جوار ما کسی به استناد چنین چیزها بر تاریخ و جغرافیای تاریخی ما تعرض می کند و خاک
های کشور مارا جزو کشور دیگر به قلم می دهد ،باید بدانند که این محاسبه ها پیش ما هم موجود است،
نمی توانیم عظمت شاهنشاهی های کوشانی و یفتلی و صفاری و سامانی و غزنوی و غوری و تیموری
هرات و هوتکی و ابدالی قندهار را که از کانون عظمت و اصالت این سرزمین نشو و نما نموده اند
فراموش کنیم این یک محاسبۀ تاریخی بود که ما در رد نشرات و دعاوی کنونی برادران ایرانی نوشتیم،
و اال برای ملتی مانند ایران و ملتی مانند افغانستان که سخت نیازمند انکشاف و اصالح اوضاع حیاتی
خویش اند زیبنده نخواهد بود که اوقات گران بهای خود را به چنین دعاوی پر هیاهو صرف کنند .امروز
هر دو کشور افغان و ایران مرز های مشخصی دارند ،وقایع تاریخ خود را به محیط بیکران ماضی
سپرده اند ،ما نباید اکنون در آن بپیچیم ،و تنها به مفاخر گذشته ضیاع وقت و سعی نماییم.
ما مشترکات در تاریخ و فرهنگ هم داریم ،آنچه امروز به هرات یا زرنج یا زابل یا کابل تعلق میگیرد،
آنرا باید به ما بگذارند ،و آنچه به طوس و نیشاپور و ری و اصفهان و همدان و کرمان تعلق دارد ،مال
ایرانیان عزیز است و باید به آنها گذاشته شود.
در دنیای پر جنجال امروز هر دو ملت مشکالتی داریم ،باید در یک فضای دوستی و برادری این
مشکالت را از پیش برداریم ،ما با حفظ مفاخر نشنلیزم افغانی و تاریخ و سوابق آن و مبارزۀ مردانه
درین راه حاضریم با دوستان همجوار گرامی خود یک زندگی دوستانه و صلحجویانه بسر بریم  ،ولی
هیچکس را اجازه نخواهیم داد که مفاخر و تاریخ و سوابق مارا غارت نمایند.

** * **
(*) در این تصویر تأریخی اعلیحضرت محمد ظاهرشاه ،پادشاه افغانستان جاللتمآب "یو تاند» ()U Thant
سرمنشی سازمان ملل را با جاللتمآب محمد هاشم میوندوال صدراعظم افغانستان به حضور می پذیرند.
(**) تصویر مرحوم عالمه عبدالحی حبیبی مؤرخ و دانشمند شهیر افغانستان.
(عکس و پاورقی ها از ولی احمد نوری)
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