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آﻏﺎز ﻧﺷر آﺛﺎر ارزﺷﻣﻧد ﭘوھﺎﻧد ﻋﺑداﻟﺣﯽ ﺣﺑﯾﺑﯽ

دوﺳت و ھﻣﮑﺎر ﮔراﻣﯽ ،ﻣﺣﺗرم ﺣﻣﯾد اﻧوری،
اﻓﺗﺧﺎر دارم ﮐﮫ ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد و ھﻣﮑﺎری ﻓرزﻧدان ﻋﺎﻟﯾﻘدر ﻣرﺣوم ﭘوھﺎﻧد
ﻋﺑداﻟﺣﯽ ﺣﺑﯾﺑﯽ ﻣؤرخ ،ﻣﺣﻘق و داﻧﺷﻣﻧد ﻗدرﻣﻧد اﻓﻐﺎن ،ﻧﺷر آﺛﺎر
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آﻣوزﻧده ،ﻣﺳﺗﻧد و ﺑﺎ ارزش اﺳﺗﺎد را در ﺳﺎﯾت ﻣﻠﯽ اﺳﺗﻘﻼل ﺧﭘﻠواﮐﯽ
آﻏﺎز ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾم.
در ﺣﻘﯾﻘت ھر ﺳطری از ﭼﻧﯾن آﺛﺎر ارزﺷﻣﻧدی را ﮐﮫ ﺟﻧﺑﮥ ﻋﻠﻣﯽ و
آﻣوزﺷﯽ آن ﻣﻧﺣﯾث اوراق ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮔراﻧﺑﮭﺎی ﻣﺎدر وطن ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﻣﺎﻧﺗﯾﺳت ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ،ﺑﮫ ﻣﻠت و ﻧﺳل ھﺎی آن ﻣﺗﻌﻠق ﻣﯽ داﻧﯾم و ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر
ﻧﺷر آن ،وﺟﯾﺑﮥ ﻣﻠﯽ ای را ﺑرای ﻣردم ﺧوﯾش ﺑﺟﺎ ﻣﯽ آورﯾم.
ﺑﺎ ﻣﻣﻧوﻧﯾت دوﺑﺎره از ﻣﺣﺗرﻣﺎن ﺷﺎﻏﻠو ﺧوﺷﺣﺎل و ﻣﯾروﯾس ﺣﺑﯾﺑﯽ ﮐﮫ
درﯾن راه ﺑر ﻣن ﻣﻧت ﮔذاﺷﺗﮫ و »وورد« اﯾن داﺷﺗﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ و
ﻓرھﻧﮕﯽ را ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ ودﯾﻌﮥ ﻣﻠﯽ در اﺧﺗﯾﺎر اﯾﻧﺟﺎﻧب ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد،
ﻧﮭﺎﯾت ﺳﭘﺎﺳﮕزارم .اﯾﻧﮏ ﻣﺿﻣون ارزﺷﻣﻧد » ﺗﺎراج ﺗﺄرﯾﺦ« ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺑرﮔزاری » ﺟﺷن  ٢۵٠٠ﺳﺎﻟﮥ ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ اﯾران« ذرﯾﻌﮥ
ﭘوھﺎن ﻋﺑداﻟﺣﯽ ﺣﺑﯾﺑﯽ ﺗﺣرﯾر ﮔردﯾده اﺳت.

ﺗﺎراج ﺗﺎرﯾﺦ
ﯾﮏ ﻣﺣﺎﺳﺑﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎ ﻣدﻋﯾﺎن ﻣﻔﺎﺧر ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ ﻗرﻧﮫ
در ھﻔﺗﮥ ﮔذﺷﺗﮫ زﻣزﻣﮫ ھﺎی ﻋﺟﯾﺑﯽ از رادﯾو ھﺎی دﻧﯾﺎ ﺷﻧﯾده ﺷد ،ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ دو ھزار و ﭘﻧﺞ ﺻدﻣﯾن
ﺳﺎل ﺷﮭﻧﺷﺎھﯽ اﯾران را ﺟﺷن ﮔرﻓﺗﻧد و ﺑﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻟوﮐس و ﭘر طﻣطراق ﭘر ﻣﺻرﻓﯽ از
ﮐﯾﺳﮥ ﺑرادران ﻣﺳﺗﻣﻧد اﯾراﻧﯽ ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﻘﻣﮫ ﻧﺎﻧﯽ اﺣﺗﯾﺎج دارﻧد ،ﭼﻧﯾن اﺿﺎﻓﮫ ﺧرﭼﯽ ھﺎ را روا داﺷﺗﻧد
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﻣﻠت ﻓﻘﯾر و ﻣﺣﺗﺎج و ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮫ اﻧﮑﺷﺎف ﭼﮫ ﻓرق ﻣﯾﮑﻧد ،اﮔر ﺗﺎرﯾﺦ دو ﻧﯾم ھزار
ﺳﺎﻟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺻد ﺳﺎﻟﮫ .
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ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮥ ھﻣدردی و اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻌﻠق دارد ،ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ رﻓﺎء و آراﻣﯽ و ﺳﻌﺎدت و
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑرادران اﯾراﻧﯽ ﺧود ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧدﻧد ،و ﺑﻧﺎ ﺑران اﮔر ھﻣﯾن ﻣﺑﺎﻟﻎ ﮔزاف ﺑﮫ ﺗرﻗﯾﮫ ﺣﺎل و رﻓﻊ
ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﻣﺳﺗﻣﻧدان آن ﻣﻠت ﺑرادر ﺑﮫ ﺧرج ﻣﯽ رﺳﯾد ،ﺑﮭﺗر ﺑود .ﺑﮫ ھر ﺻورت ﭼون اﯾن ﯾﮏ
ﻣﺳﺄﻟﮥ داﺧﻠﯽ اﯾﺷﺎن اﺳت ﺟز ﺑﮫ ﺟﻧﺑﮫ اﺧﻼﻗﯽ آن ﮐﺎری ﻧدارﯾم .ﻣﺳرت و ﺳﻌﺎدت آن ﺑرادران را
ﺧواھﺎﻧﯾم ،وﻟﯽ ﻧﺷراﺗﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎرج و داﺧل اﯾران درﯾن ﺑﺎره ﺑﻌﻣل ﻣﯽ آﯾد ،ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد و
دﻋواھﺎﯾﯽ ﺻورت ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﯾﺎت ﻣﻠﯽ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﺑطﯽ دارد ،و ﻧﺷﻧﻠﯾزم اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﺎ را ﺑﮫ
دﻓﺎع از ﺧود ﺑر ﻣﯽ اﻧﮕﯾزاﻧد.
ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ دﯾده و ﺷﻧﯾده ﺷده اﺳت ،ﻣدار ﺗﻣﺎم ﻧﺷرات و ادﻋﺎ ھﺎی طوﯾل و ﻋرﯾض ﺳﺧﻧﮕوﯾﺎن و
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن دﺳﺗﮕﺎه ،اﯾن ﺟﺷن ﺧﯾﺎﻟﯽ ]ﺗﺎرﯾﺦ[ ﺑود وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗﺎرﯾﺦ داﺳﺗﺎن ھﺎﯾﯽ ﺟﻌل ﮐرده اﻧد و
ﺣﻣﺎﺳﯾﺎﺗﯽ ﺧﻠق ﻧﻣودﻧد ،ﮐﮫ اﺑدا ً و اﺻﻼً ﺑﺎ واﻗﻌﯾت ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯾﺳت.
درﯾن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻏرور آﻣﯾز ﻣﮑررا ً ﺷﻧﯾده ﺷد ﮐﮫ ﺑر ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺎ ﺗﻌرض ﺑﻌﻣل آﻣد ،و
ﺧﺎک و ﺑﻼد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟزو ﺷﮭﻧﺷﺎھﯽ اﯾران ﺷﻣرده ﺷد.
ﻣﺎ اﻧﮑﺎر ﻧدارﯾم ﮐﮫ ﻣدﺗﮭﺎی زﯾﺎدی در ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻧﯾن آﻣده اﺳت ﮐﮫ اﯾن دو ﻣﻠت ﺗﺎرﯾﺧﯽ آﺳﯾﺎ در ﺗﺣت
ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺑﺣﯾث ﯾﮏ ﻣﻣﻠﮑت زﯾﺳﺗﮫ اﻧد و ﻣﺷﺗرﮐﺎﺗﯽ ﻧﯾز داﺷﺗﮫ اﻧد ،وﻟﯽ اﯾﻧﮑﮫ ﺷﮭﻧﺷﺎھﯽ
ﻣردم اﯾران ھﻣواره ﺑرﯾن ﺳرزﻣﯾن اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،واﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﯾﺳت و اﮔر ﻣدﺗﯽ ﻣردم اﯾران
ﮐﻧوﻧﯽ ﺑر ﮐﺷور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺻﮥ آن ﺣﮑم راﻧده ﺑﺎﺷﻧد ،ﻣدﺗﮭﺎ ﻧﯾز ﭼﻧﯾن ﺑوده ،ﮐﮫ ﻣرﮐز ﺷﮭﻧﺷﺎھﯽ
در ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده و ﻣردم اﯾﻧﺟﺎ ﺗﺎ ﻧﮭﺎﯾت ﻋراق و اﯾران ﮐﻧوﻧﯽ درﻓش ﮐﺎﻣراﻧﯽ اﻓراﺷﺗﮫ ﺑودﻧد.
ﭘس اﮔر ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﯾران ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﻣﺣدود ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن و ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن و ﻏﯾره ﺑر ﺧﺎک
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺷﮭﻧﺷﺎھﯽ دو ھزار و ﭘﻧﺟﺻد ﺳﺎﻟﮫ ﺧود را در ﻣﺎ ﺗﺛﺑﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﺎ ھم ﺑﺎ ﺧود ﺣﺳﺎﺑﯽ
دارﯾم ،و اﯾﻧﮏ آن ﺑرادران ﮔراﻣﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﺎﺳﺑﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﯽ ﮐﺷﺎﻧﯾم.
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﺗب ﻗدﯾم ﻣردم آرﯾن ﻣﺎﻧﻧد وﯾدا و اوﺳﺗﺎ و ﮐﺗب ﭘﮭﻠوی و ﺳﯾراﻟﻣﻠوک ]ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ[
آﻣده ،ھﻣواره ﻣرﮐز ﻣدﻧﯾت آرﯾﺎﯾﯽ ھﺎ در ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده اﺳت ،ﻣﺎﻧﻧد ﺑﻠﺦ و زرﻧﮓ و ﺑﻼد
ﻣﺟﺎری ھﻠﻣﻧد و ھرات وﻏﯾره در ھﻣﯾن ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﺑﻠﺦ ورﺳﺎن و ﻏﯾره اﺳت ﮐﮫ ﻣردم اﯾن ﺳرزﻣﯾن
ھﺎ و ﺷﺎھﺎن و ﭘﮭﻠواﻧﺎن آن ﻣﺎﻧﻧد ﺟم ،ﻓرﯾدون ،ﻗﺑﺎد ،زال ،رﺳﺗم وﻏﯾره در ھﻣﯾن ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﺑﻠﺦ و
ﺳﯾﺳﺗﺎن و زاﺑل و ﮐﺎﺑل ﻣرﮐزﯾت داﺷﺗﮫ و ﺗﻠﻘﯾن ﻣدﻧﯾت ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ و آﺋﯾن ﻣزدﯾﺳﻧﺎ ﺑﮫ اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﻧوﻧﯽ
ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد .ﭘس ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر اﯾن دورۀ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻣرده ﺷود ،اﺟداد ھﻣﯾن ﻣردم
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اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ آﺋﯾن ﭘﻧدار و ﮐردار ﻧﯾﮑو را ﺑﺎ اﺻول ﻣدﻧﯾت و ﺷﺎھﯽ ﺑﮫ ﻓﺎرس »اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﻧوﻧﯽ«
آﻣوﺧﺗﻧد ،و درﻓش ھﺎی ﺷﺎھﯽ ھم از ﻓراز ]وھﺎرۀ[ ﺑﻠﺦ اﻓراﺷﺗﮫ ﺷد ،ﻧﮫ ﺗﮭران ﯾﺎ ھﻣدان و اﺻﻔﮭﺎن:
ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺷﮭﻧﺷﺎه ﺑﺎ آﻓرﯾن

ﺑر ﺗﺧت ﺷﮭﯽ ،ﺑر ﺑﻠﺦ ﮔزﯾن

ﺷﻣﺎ ﺑﮫ وﻧدﯾدات ﮐﺗﺎب اوﺳﺗﺎ و ﺷﮭﻧﺎﻣﮫ ﻓردوﺳﯽ و ﮔرﺷﺎﺳپ ﻧﺎﻣﮥ اﺳدی و ﮐﺗب ﺳﯾراﻟﻣﻠوک ﻋرﺑﯽ
رﺟوع ﮐﻧﯾد در آن ﺧواھﯾد دﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ رﯾﺷﮫ ھﺎی ﻣدﻧﯾت آرﯾن در ﺑﻼد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺷو و ﻧﻣﺎ ﻣﯽ
ﮐﻧد ،و اﯾن ﻣردم در ﺑﻠﺦ ﺷﮭر ﻧﺷﯾن ﻣﯽ ﺷوﻧد و از دورۀ ﺣﯾﺎت ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ دوﺷﯽ و ﮐوﭼﯽ ﮔری ﺑﮫ ﺷﮭر
ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﻧد و در ﺗﺣت ﻧظﺎم ﺷﺎھﯽ ﻣﯽ آﯾﻧد ،و ﻣدﻧﯾت و ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ را ﺑﮫ ھر ﺳو ﻣﯽ ﭘراﮔﻧﻧد.
در داﺳﺗﺎن ھﺎی اﯾن دوره ﮐﮫ ﻣﺣل وﻗوع آن ﺑﻠﺦ و ﮐﺎﺑﻠﺳﺗﺎن و زاﺑﻠﺳﺗﺎن و ﻣﺟﺎری ھﻠﻣﻧد و ﺳﯾﺳﺗﺎن و
ھرات اﺳت ،ﻧﺎم ھﺎی اﯾن ﺑﻼد ﭼﻧﯾن ﻣذﮐور ﻣﯽ ﮔردد.
زرﻧﺞ وھﻣﮫ ﻏور و زاﺑﻠﺳﺗﺎن

ھم از ﺑﻠﺦ ﺗﺎ ﺑــوم ﮐﺎﺑﻠﺳﺗﺎن

اﮐﻧون ﻣﺎ ﺑﮫ دورۀ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﯽ رﺳﯾم ﮐﮫ ﺳﻧﯾن )ﺳﻧﮫ( و اوﻗﺎت آن روﺷن اﺳت:
ﯾﮏ :دوﻟت "ﻣﺎد" ﺷﻣﺎل اﯾران ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت آن ھﮕﻣﺗﺎن ]ھﻣدان[ ﺑود ﻧﻔوذ اﯾﺷﺎن در ﺷرق ﯾﻌﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
از ﻋﺻر ﻓده و رﺋﯾس  ۶۵۵-۶٣٣ق م و اﯾن ﺳﻠطﮥ آرﯾﺎﯾﯽ ﻣﺷﺗرک ﺗﺎ ﺳﻘوط دوﻟت ﻣﺎد در ﺣدود
] ۵۵٠ق م[ دوام دارد ﮐﮫ ﺟﻣﻠﮫ ھﺷﺗﺎد ﺳﺎل ﺑﺎﺷد ،ﺟرﯾﺎن ﮐﻧوﻧﯽ ﺑود ،ﭼون ﻣرﮐز دوﻟت ﻣﺎد در اﯾران
ﮐﻧوﻧﯽ ﺑود ،ﻣﺎ آﻧرا ﺑﮫ ﺣﺳﺎب اﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم.
دو :ﺧروج ﮐوروش )ﺳﯾروس( ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ و ﺳﻠطﮥ او ﺑر ﺗﻣﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ درﯾﺎی ﺳﻧد از ﺣدود ۵۵٠
ق م آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﺎ ﻋﺻر ﺣدود  ۴٠٠ق م ﺑﮫ ﻣدت  ١۵٠ﺳﺎل ﻣﯽ رﺳد .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره اﺳت
ﮐﮫ دارﯾوش ﺳوم ﭘﺎدﺷﺎه آﺧرﯾن دودﻣﺎن ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ ﮐوﮐﻣل ﺑﮫ دﺳت اﺳﮑﻧدر ﻣﻘدوﻧﯽ
ﺷﮑﺳت ﻣﯽ ﺧورد و ﺑﺳوس ﺣﮑﻣران ﺑﺎﺧﺗر و ﺑرﺳﯾﺗس ﺣﺎﮐم رﺧﺞ )ﻗﻧدھﺎر( او را ﻣﯽ ﮐﺷﻧد )٣٣٠
ق م( و ﻟﺷﮑرﯾﺎن اﺳﮑﻧدر ﺑدون ھﯾﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺳرزﻣﯾن اﯾران را در ھﻣﯾن ﺳﺎل اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و درﺧت
ﭘوﺳﯾدۀ ﺷﮭﻧﺷﺎھﯽ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ را از ﺑﯾﺦ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺳﻠطﮥ اﺳﮑﻧدر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎی ﻋﻧﯾف
ﻣردم اﯾن ﺳر زﻣﯾن رو ﺑرو ﺷد و اﯾن ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر دﻻور ﻣدت ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﺗﺎ ) ٣٢۶ق م( در ﮐوھﺳﺎر
ھﺎ و وادی ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺟﻧﮓ و دﻓﺎع ﻣﺷﻐول ﻣﺎﻧد ،درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ از ﺳرزﻣﯾن اﯾران ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮫ
ﺳرﻋت ﺑرق در ﻣدت ﭼﻧد ﻣﺎه ﮔذﺷت.
ﺳﮫ :ﺑﺎ درﮔذﺷت اﺳﮑﻧدر ﮐﮫ ﺟﻧراﻻن و ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ او در ﺳر ﺗﺎ ﺳر ﻣﻣﻠﮑت ﻣﻔﺗوﺣﮫ او اﻗﺗدار
ﯾﺎﻓﺗﻧد ،ﺑﺎز ﻣرﮐز ﻗدرت و ﺟﮭﺎﻧداری ھﻣﯾن ﺳرزﻣﯾن ﺑﺎﺧﺗر ﺑود ،و ﺗﺎ ﺣدود  ١٠٠ق م ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯾﻣﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ و ﻧﯾﻣﮫ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺧود ﺑﮫ آزادی ﻣﯽ زﯾﺳﺗﻧد و ﺣﮑﻣراﻧﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋرف و
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ﻋﺎدات و ﮐﻠﺗور ﺑﺎﺧﺗری ﺑﺎر آﻣده ﺑودﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﻋﻧﺎﺻر داﺧﻠﯽ ﺗرﺑﯾت ﺷده در اﯾن ﮐﺷور و در اﯾﻧﺟﺎ
زﻧدﮔﯽ ﮐردﻧد و ھﻣﯾن ﺟﺎ در ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﻗوی ﻧژاد و ﮐﻠﺗور اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻧﺣل ﮔردﯾدﻧد .و اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﻧوﻧﯽ
ﮐﮫ ﺧود ھم ﻣﺎدوﻧﺎن ﻣﻔﺗوح اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﺑودﻧد اﺑدا ً دﺳﺗﯽ در ﺳر زﻣﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧداﺷﺗﻧد.
ﭼﮭﺎر :ﺑﻌد از اﻧﺣﻼل ﺳﻠطﻧت ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎﺧﺗر ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻗﺑﺎﯾل ﺳﺎﮐﮫ و ﭘﺎرت و ﭘﮭﻠوا از ھﻣﯾن ﺳرزﻣﯾن ھﺎی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘرﭼم ھﺎی ﭘﯾروزی را ﺑﮫ طرف ﻏرب و اﯾران اﻣروزه ﺑر اﻓراﺷﺗﻧد و )اﺷﮓ( ﺑﻠﺧﯽ ﺑﻧﺎی
ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ﻧﯾروﻣﻧد اﺷﮑﺎﻧﯽ را در ﺣدود  ٢۴٩ق م در ھﻣﯾن ﺳر زﻣﯾن ﮔذاﺷت ،و ﺳﻠطﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﯾن
ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ آﻏﺎز ﻗرن ﻣﺳﯾﺣﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑر ﯾﮏ ﻗﺳﻣﺗﯽ از اﯾران اداﻣﮫ داﺷت.
ﭘﻧﺞ :در ﺣدود  ٧٠ق م ﻗﺑﺎﯾل آرﯾﺎﯾﯽ ﻧژاد ﮐوﺷﺎﻧﯽ و ﺑﻌد از آن ﯾﻔﺗﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﺗﻘرار ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﮫ
ﺗﺷﮑﯾل ﺑزرﮐﺗرﯾن اﻣﭘراطوری ھﺎی ﻧﯾروﻣﻧد ﭘرداﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﺳرﺣدات آن از ﺣدود ﻣرو و داﻣﻐﺎن ﺗﺎ
اواﺳط ھﻧد ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣﺎوراﻟﻧﮭر ﻣﯽ رﺳﯾد و ﺧﻼق ﻣدﻧﯾت و ھﻧر و آداب و آﺋﯾن ﺧﺎﺻﯽ ﺑودﻧد ،ﮐﮫ زاده
و ﭘرورده ﺳﻌﯽ و ﺗﻔﮑر و اﻧدﯾﺷﮫ ﻣردم ھﻣﯾن ﺳرزﻣﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود .ﺳﻠطﮫ ﮐوﺷﺎﻧﯽ و ﯾﻔﺗﻠﯽ ﺗﺎ اواﺋل
ورود اﺳﻼم و ﺣدود  ۶٠٠ﻣﯾﻼدی ﻣدت ﺷش ﻗرن ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﺳﻠطﻧت ھﺎی ﻗوی و ﺷﮭزادﮔﺎن ﻣﺣﻠﯽ
دوام داﺷت و درﯾن ﻣدت ﮔﺎھﯽ ﻓﺗوﺣﺎت ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﯾران ﻧﯾز در اراﺿﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳﻌﮫ
ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود.
از ﺣدود  ٢٣٠م ﮐﮫ داﻣﻧﮫ ﻓﺗوﺣﺎت اردﺷﯾر ﺑﺎﺑﮑﺎن ﺗﺎ ﭘﺷﺎور در ﮐوﺷﺎن ﺷﮭر رﺳﯾده ﺑود ﺗﺎ ﺣدود ٣۶۵
م ﮐﮫ ﯾﻔﺗﻠﯾﺎن از ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش ﺗﺎ وادی ﺳﻧد و ﮐﺷﻣﯾر رﺳﯾدﻧد ،ﻣدت ﯾﮏ ﻗرن زﻣﺎن ﺳﻠطﮫ ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن
ﭘﺎرس ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﻣرده ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﮫ آﻧﮭم ﺑﺎ ﺟﻧﮓ ھﺎ و ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎی ﻣردم اﯾن ﺳرزﻣﯾن ﺑﺎ آن
ﺳﻠطﮫ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﭘری ﺷده اﺳت.
ﺑﯾن ﺳﺎل ھﺎی  ٣۵٠م و ٣۵٨م ﻗﺑﺎﯾل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﺎﭘور دوم ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎرس آوﯾزش ھﺎﯾﯽ داﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﮐﮫ
ﺳردار ﺑزرگ اﯾن ﻗﺑﺎﯾل ﮔرﻣﺑﺎﺗس ﺑﺎ او ﺻﻠﺢ ﮐرد و در ﺟﻧﮓ ﺑﺎ روﻣن ھﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ را ﮐﻣﮏ
ﻧﻣود وﻟﯽ در ھﻣﯾن اوﻗﺎت ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑزرﮐﯾداری در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺳﻠطﺎت اﺟﻧﺑﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎ داﺷﺗﻧد ،ﺗﺎ
ﺣدی ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﭘﯾروز ) ( ۴٨٩ -۴۵٩ازدواج ﺧواھر ﺧود را ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﯾداری
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﻧﮓ ﺧﺎص ﭘﺳر ﮐﯾداره ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرده ﺑود ،و ﭘﺎﯾﺗﺧت اﯾﺷﺎن ﮐﺎﭘﯾﺳﺎ و ﭘﯾﺷﺎور ﺑود.
در ﺳﻧﮫ  ۴٢٧ﻗوای ﯾﻔﺗﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺑﮭرام ﮔور ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎرس در آوﯾﺧﺗﻧد ﺗﺎ اﺧﺷوان ﭘﺎدﺷﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﮫ ﭘﯾروز اول ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ) ۴۵٧اﻟﯽ  (۴٨۴ﺷﮑﺳت داد و طﺎﻟﻘﺎن و ﺧراج ﮔزاﻓﯽ از او ﮔرﻓت و ﭘﺳرش
ﻗﺑﺎد ﻧزد دوﻟت ﯾﻔﺗﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﯾرﻏﻣل ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد.
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ﭘﯾروز ﺳر ﺧود را در ﺳﻧﮫ  ۴٨۴در ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اﺧﺷوان ﭘﺎدﺷﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔذاﺷت و دﺧﺗرش ﺑدﺳت ھﻣﯾن
ﭘﺎدﺷﺎه اﻓﺗﺎد و دوﻟت ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎرس ﺑﺎج ﮔذار او ﺑود و ﻣﺎرﮐوارت ﻣﺳﺗﺷرق ﮔوﯾد ﮐﮫ دوﻟت اﯾران ﺗﺎ
ﺣدود  ۵٠٠م ﺑرای ادای ﺑﺎج و ﺧراج ﺑﮫ ﯾﻔﺗﻠﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﺳم اﻟﺧط ﮐوﺷﺎﻧﯽ ﯾﻔﺗﻠﯽ ﻣﺳﮑوﮐﺎﺗﯽ را
ﺿرب ﻣﯽ ﮐردﻧد ،و از ﺻﻠب اﺧﺷوان و ﺑطن دﺧﺗر ﭘﯾروز ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ زﻧﯽ ﮐواذ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺎرس در
آﻣد ،ﭼون اﯾن ﭘﺎدﺷﺎه از طرف ﻣردم ﭘﺎرس ﺧﻠﻊ ﺷد در ﺳﻧﮫ  ۴٩٩م ﺑﮫ ﻣدت ﻋﺳﺎﮐر ﯾﻔﺗﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
واﭘس ﺑﮫ ﺗﺧت ﭘﺎرس ﻧﺷﺎﻧده ﺷد .در ﺧﻼل اﯾن ﻗرون ﺳﻠطﮫ ﺧﺎص ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎرس ﺑر
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻗرن ﻧﯾﺳت و ﻣﺎ ھم آﻧرا ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم.
ﺷش :در دوره اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌد از  ۶۵١م ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎه آﺧرﯾن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﯾزدﮔرد ﺳوم در آﺳﯾﺎب ﻣرو ﺑﮫ اﺷﺎره
ﺣﮑﻣران آن ﻣﺎھوی ﺳوری ﺑدﺳت آﺳﯾﺎ ﺑﺎﻧﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،دوره ﺷﺎھﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎ او ﺧﺗم ﻣﯾﮕردد،
ﻓﺎرس )اﯾران ﮐﻧوﻧﯽ( ﻣﺎﻧﻧد ﺟﻣﻠﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺗﺎم در ﻣﻘﺎﺑل ﻓﺎﺗﺣﺎن ﻋرب از ﺑﯾن ﻣﯽ رود ،وﻟﯽ
ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎی ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ دو ﺻد ﺳﺎل و ﺣدود  ٢٠٠ﻗﻣری دوام ﻣﯽ ﮐﻧد ،اﯾن ﻣﻘﺎوﻣت ھﺎ ﺑرای
ﺣﻔظ آزادی ﻣﻠﯽ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﻘﺎﺑل ﺳﻠطﮫ ﻋﺳﮑری اﻋراب ﺑوده و اﻻ ﺳﻠطﮥ دﯾن اﺳﻼم را ﻣردم
ﺑﺎ طﯾب ﺧﺎطر ﻗﺑول ﮐرده ﺑودﻧد ،و در ﻣﻘﺎﺑل دﯾن اﺳﻼم و ﻗرآن ﻧﻣﯽ ﺟﻧﮕﯾدﻧد.
در دوره اﺳﻼﻣﯽ ھﻣواره ﻣرﮐز ﻗدرت و ﺳﻠطﻧت ﻧزد ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده و از اﯾﻧﺟﺎ ﺑر اراﺿﯽ
وﺳﯾﻊ ﻓﺎرس )اﯾران ﮐﻧوﻧﯽ( ﺣﮑوﻣت راﻧده اﻧد ﺑدﯾن ﺗﻔﺻﯾل:
اﻟف :ﺣﮑﻣراﻧﯽ طﺎھرﯾﺎن ﻓوﺷﻧﺞ ھرات از  ٢٠۵ﺗﺎ  ٢۵٩ق
ب :ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺻﻔﺎرﯾﺎن زرﻧﺞ ﻧﯾﻣروز و وادی ھﻠﻣﻧد از  ٢۴٧ﺗﺎ ٣٩٣ق
ج :ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن ﺑﻠﺧﯽ از  ٣٧٩ﺗﺎ ٣٨٩ق
د :ﺳﻠطﻧت ﻏزﻧوﯾﺎن از ﻏزﻧﮫ  ٣۵١ﺗﺎ  ۵٨٣ق
ه  :ﺳﻠطﻧت ﻏورﯾﺎن از ﻓﯾروزﮐوه ﻏور و ھرات و ﺑﺎﻣﯾﺎن از ﺣدود  ۵۵٠ﺗﺎ  ۶١٢ق
در اﯾن ﻣدت ﭼﮭﺎر ﺻد ﺳﺎل ھﻣواره ﻣراﮐز ﻗدرت و ﺣﮑﻣراﻧﯽ در دﺳت ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود و ﺑﻌد
از آن از  ۶٠٠ﺗﺎ  ٨٠٠ق دورۀ ﻓﺗور ﭼﻧﮕﯾزی و اﯾﻠﺧﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم اﯾران ﻟﮕد ﮐوب ﺳواران ﻣﻐل
ﻣﯽ ﮔردد ،وﻟﯽ ﺑﺎز ھم در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗوای ﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺑﺎﯾل ﭘﺷﺗون در ﮐوھﺳﺎر ﭘﺷﺗون ﺧوا و ﭘﺎدﺷﺎھﺎن
ﮐرت در ھرات و ﻣﻠﮑﺎن ﻧﯾﻣروز ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﮔرم و ﺳرد ﺧود اداﻣﮫ داده اﻧد ،ﺗﺎ ﮐﮫ در  ٨٠٧ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣدﻧﯾت دوﺳﺗﯽ از ﺧﺎﻧدان ﺗﯾﻣور ﻟﻧﮓ ﮐﮫ )ﺑﺎ( ﺛﻘﺎﻓت ﺧراﺳﺎﻧﯽ ﭘرورده ﺷده ﺑود ،در ھرات ﺑر ﺗﺧت
ﻧﺷﺳت .و ﺑﻌد ازﯾن ﺗﺎ ﺣدود  ٩٢٠ق ﺳﻠطﻧت اﯾن دودﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از درﯾﺎی ﺳﻧد ﺗﺎ ﻧﮭﺎﯾت
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اﯾران ﮐﻧوﻧﯽ اداﻣﮫ داﺷت ،و از ھرات ﭘﺎﯾﺗﺧت زﯾﺑﺎی اﯾن دودﻣﺎن ،اﻧوار ھﻧر و ﻓرھﻧﮓ و ﺣﮑﻣداری
و ﺳروری ﺑر ﺳر ﺗﺎ ﺳر ﻗﺎرۀ آﺳﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﺎﻓت.
ھﻔت :در ﺣدود  ٩١۶ﺗﺎ  ١۵١٠م ﮐﮫ ﺷﺎه اﺳﻣﻌﯾل ﺻﻔوی ،ﺷﯾﺑﺎﻧﯽ ﺧﺎن را در ﺟﻧﮓ ﻣرو ﺑﮑﺷت،
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﺷرﻗﯽ ﺗﺎ ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ ﺑﺎﺑر و ﺷﺎھﺎن ازﺑﮑﯾﮫ ﺑﻠﺦ ﺗﻌﻠق داﺷت و ﻓﻘط ﯾﮏ ﮔوﺷﮥ ﻏرﺑﯽ
آن ﺑﺎ ﺻﻔوﯾﺎن اﺻﻔﮭﺎن ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﺳﻠطﮫ ﻓﻘط ﺑر ﻧﺻف ﻏرﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﺣدود  ١١١۵ق ﻣدت دو
ﻗرن اداﻣﮫ داﺷت و در ﺳﻧﮥ  ١١١٩ق ﺑﺎ ﻗﯾﺎم ﻣرداﻧﮫ ﻣﯾروﯾس ﺧﺎن در ﻗﻧدھﺎر ﻗطﻊ ﺷد و اﯾن ﻣرد
ﻣدﺑر و دﻟﯾر ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﻟﺷﮑرﯾﺎن ﻣﺗﺟﺎوز ﺻﻔوی را در ﻣﯾدان ھﺎی ﻗﻧدھﺎر و وادی ھﻠﻣﻧد از دم ﺗﯾﻎ
ﺗﯾز ﮔذراﻧﯾده و ﺑﻌد از وﻓﺎﺗش ﭘﺳرش ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ھوﺗﮏ ﺑﺎ ﻣردان ﻗﻧدھﺎری در ﻟﻣﺣﮥ ﺑﺻر ،ﺑﮫ دﯾوار
ھﺎی ﭘﺎﯾﺗﺧت اﺻﻔﮭﺎن ﺧود را رﺳﺎﻧﯾدﻧد و در ﺳﻧﮫ  ١١٣۵ق ﮔﻠﯾم رژﯾم ﻓرﺗوت ﺻﻔوﯾﺎن را از ﺻﺣﻧﮫ
ﺑرﭼﯾدﻧد و »در ﺑراﺑر« ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺎﺗﺢ اﻓﻐﺎن )ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ھوﺗﮏ( ﺑﮫ زاﻧو در آﻣده و ﻧﯾﺎﯾش ﮐرد ،و ﺗﺎج
ﺷﺎھﯽ ﻓﺎرس را ﺑدو ﺗﻘدﯾم ﻧﻣود ،وھم درﯾن اﯾﺎم رؤﺳﺎی ﻣﻠﯽ اﺑداﻟﯽ اﻓﻐﺎن ﭘرﭼم ﭘﯾروزی را ﺑر آﺳﻣﺎن
ھرات ﺑر اﻓراﺷﺗﮫ ﺑودﻧد.
در ﯾﮑﯽ از ﻧﺷرات اﯾران ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺧص ﺑزرﮔﯽ از آن ﻣﻣﻠﮑت ﺑرادر ﻣﺎ ﻣﻧﺳوب اﺳت اﯾن ﺣرﮐت
ﻣﯾروﯾس و ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ﻓﺎﺗﺢ ﺟوان اﻓﻐﺎن را ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾر ﻧﺎدرﺳت )ﮐﺎروان زﻧﯽ( ﯾﺎد ﮐرده اﻧد ،آﯾﺎ وﻗﺗﯽ
ﮐﮫ ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣود از ﻏزﻧﮫ ﯾﺎ ﯾﻌﻘوب ﺻﻔﺎری از زرﻧﺞ ﯾﺎ طﺎھر از ھرات و ﻓوﺷﻧﺞ ﯾﺎ ﻏﯾﺎث اﻟدﯾن از
ﻏور ﯾﺎ ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن از ھرات ﺑر ﺑﻼد ﻏرﺑﯽ ﻣﻣﺎﻟﮏ وﺳﯾﻊ اﯾﺷﺎن در ﻋراق آﻧروز )اﯾران اﻣروز(
ﻟﺷﮑر ﮐﺷﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﮐردﻧد ،آﻧﮭم ﮐﺎروان زﻧﯽ ﺑود؟ ﺑرادران اﯾراﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺣﺎﺳﺑﮥ ﻓوق را ھﻣواره در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﻧد ،ﺷﻣﺎ در ھﻔت ﻓﻘرۀ ﺑﺎﻻ ﻏور ﮐﻧﯾد از ﻣدت  ٢۴٠٠ﺳﺎل ﺑﮫ اﯾن طرف اﯾﺎم ﺳﻠطﮫ
و ﻗدرت ﻣردم اﯾران ﮐﻧوﻧﯽ ﺑر ﻣﺎ ﭼﻘدر ﺑود؟ و ﺑﺎﻟﻌﮑس ﻣردم اﯾن ﺳرزﻣﯾن ﺑر آﻧﺟﺎ ﭼﻘدر ﺣﮑم راﻧده
اﻧد؟ اﯾﻧﮏ ﺑﺑﯾﻧﯾد:
ﺳﻠطﮫ ﻓﺎرﺳﯾﺎن )اﯾراﻧﯾﺎن ﮐﻧوﻧﯽ(:
ﯾﮏ :ﺳﻠطﮫ ﻣﺎد از ھﻣدان  ٨٠ﺳﺎل ﺑر ﯾﮏ ﻗﺳﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
دو :ﺳﻠطﮫ ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن ﭘﺎرس  ١۵٠ﺳﺎل ﺑر ﺗﻣﺎم.
ﺳﮫ  :ﺳﻠطﮫ ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن ﭘﺎرس  ١٠٠ﺳﺎل ﺑر ﯾﮏ ﻗﺳﻣت.
ﭼﮭﺎر :ﺳﻠطﮫ ﺻﻔوﯾﺎن اﺻﻔﮭﺎن ٢٠٠ﺳﺎل ﻓﻘط ﺑر ﻧﺻف ﻏرﺑﯽ
ﺟﻣﻠﮫ  ۵٣٠ﺳﺎل
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ﺳﻠطﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن:
ﯾﮏ :ﺳﻠطﺎت ﺳﺎﮐﮭﺎ ،ﭘﺎرﺗﮭﺎ ،ﭘﮭﻠوا اﺷﮑﺎﻧﯾﺎن ﺑر ﯾﮏ ﻗﺳﻣت ﻓﺎرس )اﯾران ﮐﻧوﻧﯽ(  ٢٠٠ﺳﺎل.
دو :ﺳﻠطﮫ ﯾﻔﺗﻠﯽ ﺑر ﯾﮏ ﻗﺳﻣت ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل.
ﺳﮫ  :دورۀ اﺳﻼﻣﯽ از طﺎھرﯾﺎن ﺗﺎ ﻏورﯾﺎن  ۴٠٠ﺳﺎل ﺑر ﺗﻣﺎم ﻓﺎرس )اﯾران ﮐﻧوﻧﯽ(.
ﭼﮭﺎر :دورۀ ﺗﯾﻣورﯾﺎن ھرات ﺑر ﺗﻣﺎم ﻓﺎرس )اﯾران ﮐﻧوﻧﯽ( ١٠٠ﺳﺎل.
ﭘﻧﺞ :ﺳﻠطﮫ ھوﺗﮑﯾﺎن و اﺑداﻟﯾﺎن ﻗﻧدھﺎر و ھرات ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل.
ﺟﻣﻠﮫ  ٨٠٠ﺳﺎل
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺳﺎب اﮔر ﺳﻠطﮫ ﺷﺎھﺎن ﻓﺎرس )اﯾران ﮐﻧوﻧﯽ( ﺑﺎ وﻗﻔﮫ ھﺎ و ﺧﻼ ھﺎ در طول ﺑﯾﺳت و ﺳﮫ ﻗرن
ﻓﻘط ﭘﻧﺞ ﻗرن آﻧﮭم ﺑر ﯾﮏ ﻗﺳﻣت ازﯾن ﺧﺎک ﺑوده ،ﺳﻠطﮫ ھﺷت ﻗرﻧﮫ ﺑر آﻧﮭﺎ ﺑﺎ وﻗﻔﮫ ھﺎ و ﺧﻼ و ﺗﺳﻠﺳل
از  ٢٠٠ق ﺗﺎ ﺣدود  ١٢٠٠ق ﺛﺎﺑت اﺳت.
ﭘس ﻣﺎ ﻧﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺑرادران ﻋزﯾز ﭼرا اﯾن ﺣﻘﺎﯾق را ﻓراﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﮔر اﯾران وﻗﺗﯽ ﺷﮭﻧﺷﺎھﯽ
داﺷﺗﮫ و ﻣﻠت ﻗوی ﺑوده ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھم ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ھﺎی ﻣﺗﻌدد ﻗوی و ﭘﯾروز در طول ﺗﺎرﯾﺦ داﺷﺗﮫ اﺳت
و اﮔر در ﺟوار ﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ﭼﻧﯾن ﭼﯾزھﺎ ﺑر ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﺎ ﺗﻌرض ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﺧﺎک ھﺎی ﮐﺷور ﻣﺎ را ﺟزو ﮐﺷور دﯾﮕر ﺑﮫ ﻗﻠم ﻣﯽ دھد ،ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ھﺎ ﭘﯾش ﻣﺎ ھم
ﻣوﺟود اﺳت ،ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﻋظﻣت ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ھﺎی ﮐوﺷﺎﻧﯽ و ﯾﻔﺗﻠﯽ و ﺻﻔﺎری و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ و ﻏزﻧوی و
ﻏوری و ﺗﯾﻣوری ھرات و ھوﺗﮑﯽ و اﺑداﻟﯽ ﻗﻧدھﺎر را ﮐﮫ از ﮐﺎﻧون ﻋظﻣت و اﺻﺎﻟت اﯾن ﺳرزﻣﯾن
ﻧﺷو و ﻧﻣﺎ ﻧﻣوده اﻧد ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾم اﯾن ﯾﮏ ﻣﺣﺎﺳﺑﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ در رد ﻧﺷرات و دﻋﺎوی ﮐﻧوﻧﯽ
ﺑرادران اﯾراﻧﯽ ﻧوﺷﺗﯾم ،و اﻻ ﺑرای ﻣﻠﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﯾران و ﻣﻠﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺳﺧت ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﻧﮑﺷﺎف
و اﺻﻼح اوﺿﺎع ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺧوﯾش اﻧد زﯾﺑﻧده ﻧﺧواھد ﺑود ﮐﮫ اوﻗﺎت ﮔران ﺑﮭﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﭼﻧﯾن دﻋﺎوی
ﭘر ھﯾﺎھو ﺻرف ﮐﻧﻧد .اﻣروز ھر دو ﮐﺷور اﻓﻐﺎن و اﯾران ﻣرز ھﺎی ﻣﺷﺧﺻﯽ دارﻧد ،وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺧود را ﺑﮫ ﻣﺣﯾط ﺑﯾﮑران ﻣﺎﺿﯽ ﺳﭘرده اﻧد ،ﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد اﮐﻧون در آن ﺑﭘﯾﭼﯾم ،و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻔﺎﺧر ﮔذﺷﺗﮫ
ﺿﯾﺎع وﻗت و ﺳﻌﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم.
ﻣﺎ ﻣﺷﺗرﮐﺎت در ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓرھﻧﮓ ھم دارﯾم ،آﻧﭼﮫ اﻣروز ﺑﮫ ھرات ﯾﺎ زرﻧﺞ ﯾﺎ زاﺑل ﯾﺎ ﮐﺎﺑل ﺗﻌﻠق
ﻣﯾﮕﯾرد ،آﻧرا ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮕذارﻧد و آﻧﭼﮫ ﺑﮫ طوس و ﻧﯾﺷﺎﭘور و ری و اﺻﻔﮭﺎن و ھﻣدان و ﮐرﻣﺎن ﺗﻌﻠق
دارد ،ﻣﺎل اﯾراﻧﯾﺎن ﻋزﯾز اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود.
در دﻧﯾﺎی ﭘر ﺟﻧﺟﺎل اﻣروز ھر دو ﻣﻠت ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ دارﯾم ،ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ ﻓﺿﺎی دوﺳﺗﯽ و ﺑرادری اﯾن
ﻣﺷﮑﻼت را از ﭘﯾش ﺑردارﯾم ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻔظ ﻣﻔﺎﺧر ﻧﺷﻧﻠﯾزم اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳواﺑق آن و ﻣﺑﺎرزۀ ﻣرداﻧﮫ
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درﯾن راه ﺣﺎﺿرﯾم ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن ھﻣﺟوار ﮔراﻣﯽ ﺧود ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ دوﺳﺗﺎﻧﮫ و ﺻﻠﺣﺟوﯾﺎﻧﮫ ﺑﺳر ﺑرﯾم ،
وﻟﯽ ھﯾﭼﮑس را اﺟﺎزه ﻧﺧواھﯾم داد ﮐﮫ ﻣﻔﺎﺧر و ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳواﺑق ﻣﺎرا ﻏﺎرت ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﭘﺎﯾﺎن
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