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ل ستان، س،یان   فارس سمت افغا
   يزدگردی۱۳۸۲  شهريور ماه،روز پاريس، ارد ﴾  ےبابك خندان  ﴿

 ابال خبشـيدن آن به پاکسـتان ونشني اين کشور   جنوب پشـتونىئاب شکست نريوهای آمرياكىئ در افغانسـتان، فشار برای جدا
 ايراىن ات هامنند پاکسـتان، هويّت اترخيی خود م پشـتون از هرگونه فرهنگبه زدودن مرددارد اجنام چنني طرىح نياز .  استگرفته

سـمت ”خواانن نوحۀ  ىئ است که روضه  در چنني زمينه. آمرياك و انگليسانرا ابخته، عنرصی انمعلوم و جمهول احلال گردند در دسـت
   .ديگراناشتمي بر را رس داده اند ات هجان داغ بگريد از آچنه ما زورگواين نژادپرست روا د“ فارس

سدۀ سّوم پيش از ميالد، 
گروهی از ساكها از 
آسـيای ميانه راه جنوب را 
گرفتند و در افغانسـتان 
کنوىن و شامل هندوسـتان، متّدهنای درخشاىن 

بوداهای ابميان که چند سال پيش . هنادندبنياد 
طالبان ويران کردند، از ايدماهنای اين مردمان 

  .بود

ىئ برای   جايگاه ويژهشاهنامۀ فردوىس
رسـمت، سکسـتان اختصاص داده است چراکه 

، از نژاد اين شاهاكر ادىبن قهرمان انمدارتري
اين دلريان جنگجو بود و خاندانش پادشاهان 

پشـتوهنا نزي از نوادگان ساكها . اين مردمان
ترين  هستند و ازيرنو می توان گفت که از نژاده

ر ارتش د. ايرانيان کنوىن بشامر می روند
اندرشاه، اينان وفادارترين کسان به او بودند و 
تهنا پس از کشـته شدنش و از مه گسسنت 

 به شامل دراىن امحدشاهشريازۀ سلسلۀ افشار، 
 که هند ابز می گردد ات در ميان هرج و مرىج

 حکومىت مسـتقل  بود،گشـتهايران گرفتارش 
اىن را امحدشاه در .  برپا سازديشبرای خو 
 او پندارد، اّما در انسـتان می داننپايگذار افغ

، حکومتش تهنا و ديگر پشـتوانن آن روزگار
در . بيش نبودی خودخمتار ايراىن يک پادشاه

درازای اترخي ايران، بويژه پس از اسالم، ايران 
يکپارچه نبود و ) هبرت بگوئمي، هرگز(مهيشه 
 پادشاههيای خرد و الكن در کنار مه ينچند

درخشش ايرانشهر، اوج حّىت در . می زيستند
هخامنشی  از پادشاهان خبش بزرگی از ساكها

نزي می بينمي امروز  .اي ساساىن پريوی منی کردند
کشور که در کنار ايراِن مجهوری اسالمی، 

از ديگران خود را به حق، ايرانيرت اتجيکسـتان 
  .بشامر می آورد

 اگر آمرياك و انگليس خبواهند کشوری ،پس
ه شبيه به پاکسـتان ابشد، پشـتون بيافرينند ک
 ختم کني باكرند و خنست. دو اكر ابيد بکنند

برای اجنام آن، افسانۀ . برادرکشی راه بياندازند
های اترخيی   را جار بزنند ات پيشينه“فارس سـمت”

  .سازندب برای اين دمشىن جعل 

 مانند پاکسـتان که می کوشـند هرچه سپس،
هندوايراىن نزدشان است از ميان نشان 

 ات ينشان بروندبه جنگ فرهنگ راست دارند، بر 
 که بيافرينند رگ و ريشه از آانن مردماىن ىب

اين اكر بر . می توان هر روز به سازی رقصاند
خ  ويران کردن رس .عهدۀ طالبان گذاشـته شده

می بت ابميان بدست طالبان در مهني راسـتا 
 و جز برای اين برانمۀ شوم، بسود گنجيد

ا در هزار سال حضور کىس نبود، وگرنه چر 
بريحامنۀ اسالم در اين رسزمني، اتکنون کىس 

و چرا امروز، . به فکر چنني اكری نيافتاده بود
يونسکو اب ابزسازی اين تنديسهای بودا خمالفت 
  می ورزد و جلوی اين طرح را گرفته است؟

سمت آری، اّما سمت 
لیس   ان

 را از “فارس سـمت”هنگامی برچسب انگليس 
 رسگرمون کشـيد که خود خست آستينش بري 

در عراق و هندوسـتان، بود کشت و کشـتار 
در دوران . يعىن در غرب و در رشق ايران

جنگ هجاىن خنست، از يکسو زير پای عرهبا 
عامثنيان و ايرانيان بر «و کردها نشسـته بود که 

 به من بپيونديد ات رهايتان .شام سـمت می کنند
در  از سوی ديگر، ».سازم از اين بيداد

هندوسـتاىن که جوش و خروش رهاىئ از 
چنگال اسـتعامر ابال گرفته بود، انگليسـهيا نرم 
زابن شده بودند و از پياكرگران هندی مهچون 

 که دعواهايشان را ات پااين ندخواست می گاندی 
 شان جنگ بسودمهينکه. جنگ کنار بگذارند
اب  مهۀ خاورميانه گشتند، بپااين ايفت و اراب

شرتاينشان فهامندند که هرچه گفته بيرشمی به م 
  .بودند جز فريب چزي ديگری نبود

 



 

ل  ٢   ستان، س،یان  فارس سمت افغا

اّما اكرها به آن آساىن که گامن می کردند پيش 
در هندوسـتان، جنبش آزدخيواهی . نرفت

دوچندان شد و رسکوب انگليس به هامن مزيان 
  .ابال گرفت

آن  های نفىت بزرگی در در عراق که ذخريه
د که رَ  پـی می بَ انگليسبتازگی ايفت شده بود، 

چنان .  بودرفتهعرهبا و کردها را دست مك گ
 گسـتاىخ از بودند کهبيىن خودبزرگ دچار 

کساىن که در ظاهر از راه برشدوسـىت به 
 خشمگني ىب انداره، ندمكکشان آمده بود

ترين رسکوهبا را بر آهنا روا   وحشـيانهو گشتند
  .داشتند

 اين ،شصت سال پيش از صدام حسني
ب شـميياىئ مبدر کردسـتان ود که انگلسـتان ب

آن اندازه که انگليس در . بردمی باكر 
پرشورترين  .کردسـتان کشت، صدام نکرد

افرس انگليىس در اكربرد مبباران هواىئ برای 
 رس آرتور تراويس هاريس رسکوب عراقهيا

)Sir Arthur Travers Harris( بود که 
در جنگ هجاىن دّوم اب ويراىن شهرهای آملان 

در  او . گشتBomber Harrisوف به معر 
ىئ را به زابن می  انديشه چنني ۱۹۲۲سالهای 
  :آورد

The Arab and Kurd now know what 
real bombing means, in casualties and 
damage: they know that within 45 
minutes a full-sized village can be 
practically wiped out and a third of 
its inhabitants killed or injured […] 
Drop one 250lb or 500lb bomb in 
each village that speaks out of turn. 

  : آن چنني می شودبرگردان فارىس

عرهبا و کردها اکنون می دانند مبباران يعىن چه، 
آهنا می دانند : و چه تلفات و آسيىب می رساند

يک ده را  دقيقه می توان مهۀ ۴۵که در ظرف 
از ميان برد و يک سّوم ساکنان آن را کشت اي 

 ۵۰۰ اي ۲۵۰ يک مبب […]زمخی ساخت 
پوندی بر روی هر دهی که غلط زايدی می 

  .کنند بياندازيد

که هيچ، آهنا )  کيلوىئ۲۵۰(پانصد پوندی 
  .حّىت مبهبای يک تُىن را نزي آزمودند

آن زمان، اكربرد گاز در چرچيل، وزير جنگ 
تشويق می کرد و ايدآور می شد که خردل را 

داشـته » اثر رواىن بسـيار عاىل«در گذشـته 
گازهای اكربرد تيباانن شـ يکی ديگر از پ . است

، لورانستوماس ادوارد در عراق، ّمسی 
مه او است .  بود عربسـتانمعروف به لورانس

چون ) David Lean(که در فيمل ديويد لني 
شـته قهرماىن دلسوز برای قوم عرب تصوير گ 

  .است

امحلايگی  امضای قرارداد حتتتاكپوی ايران، در 
 بود برای روی اكغذ آوردن ترشيفاتتهنا يک 

رساترس . چزيی که در معل اجرا می شد
ال انگليس بود و خاک کشور در زير اشغ

ىئ بيش نبود که حىت  دولتش دست نشانده
. پرداختندآهنا می حقوق شاه و وزيرانش را 

ئلۀ نفت در خوزسـتان، برای يکرسه کردن مسـ 
باكر انگلسـتان شـيخ گمنامی بنام خزعل را 

 و بنياد هند عرىبشـته بود ات امرينشيىن امگ
چاههای نفت را بدينگونه از مالکيت ايران 

منی دانمي چه شد که اهورا مزدا . بريون سازد
 و آمدبرای يکبار مه که شده به ايری ايران 

 اهرمين آرزوهایرضاشاه را براميان فرسـتاد ات 
انگليس که . شودنقش بر آب آنگلوساکسون 

مهه چزي هست جز تنبل، از اكر ابز انيسـتاد 
  .رس داد را “فارس سـمت”وق ، بدرنگ و ىب

، “سمت فارس”
  اصطالحی ناشیانه

خود گواه فرنگی بودن “ سـمت فارس”عبارت 
سازندۀ آن و انشـيگری وی در زابن فارىس 

  .است

 اكربردی “فارس”در دوران پس از اسالم، 
  گروهی از مردم را منی داشتخواندنبرای 
اين .  می انممي“ارىسپ” زرتشتيان هند که مگر

 که بيشرت از خراسان بودند ات گروه از ايرانيان

 برای گريز از رسکوب و سـمت از فارس،
هيچ جز آهنا، . نده امسلامانن به هند پناه برد

ىئ منی شـناسـمي که ختلص  شاعر و نويسـنده
شهرت حافظ اي . را برگزيده ابشدفارىس 
 است و در واليت فارس، “شريازی”سعدی 

 که منی توان بسـياری عرب زندگی می کردند
از ديدگاه دانست، چه  “فارس”آانن را 

  .نژادی، فرهنگی اي اترخيی

در ميان ما ايرانيان، فارس انم واليت بزرگی 
بود که نه تهنا اسـتاهنای فارس و هرمزگان 

 بر می گرفت، امرينشينان امروزی را در
 می مهراه را مهچننيجنوب خليج فارس 

بر اين پايه نزي منطق انم خليج فارس . داشت
  .بود

ئيان اب انم ايران اّما از دوران ابسـتان، اروپا
 به Perse (“ارسپ” واژۀ انآشـنا بودند،

را برای مهۀ )  به انگليىسPersiaفرانسه، 
دّوم از جنگ تهنا پس . ايرانيان باكر می بردند
 اندک در  اندک ايرانهجاىن است که انم

 در گامن ، شورخبتانه. جا ابز می کندسـتانفرنگ 
مردمشان، اين ما هستمي که انم کشورمان را 

 باكر جباانمی را ان و نه آهنا که تغيري داده امي
 البته ما نزي چنني اشتباهی را در .می بردند

 حق ِهِلهنا می کردمي و می کنمي، چراکه
کشورشان را يوانن می انممي حال آنکه يوهنا 

. بودند) ترکيۀ امروز(تهنا ِهِلهنای آسـيای صغري 
در مهني راسـتا، بزيانس را روم می انممي و در 

  . برمي ايد می“اسکندر رومی”متهنای کهن از 

برىخ رشقشـناسان و ايرانشـناسان فرنگی که 
 است برای الكه رشعیاكرشان ساخنت 
ری کشورشان، به داد سـياسـهتای اسـتعام

ند اب  می شـت“فارس سـمت”سازندۀ انىش عبارت 
و اينگونه هبانه می آورند که منظور از فارس 
هرآنکس است که زابن مادريش فارىس 

در اين عذر بدتر از گناه، دانشمندان . ابشد
فرنگی يکبار ديگر انداىن خود را به ما نشان 

  .می دهند
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ه در است ک“ دری”انم درست زابن فارىس 
دوران ساساىن زابن رشق ايرانشهر بود يعىن 

پس از . می خوانندآجناىئ که امروز افغانسـتان 
، زابن فارىس ی مسلامن عرهباخت و اتزات

 می انممي، از “هپلوی”ميانه که در اصطالح 
ميان رفت و در مرگش، جا ابز کرد برای 

روشن نيست چه شد که . گسرتش زابن دری
ميدند، اّما خسنوران زابن دری را فارىس ان

اين گوشۀ بزرگ زابن فارىس خنست از 
ايرانزمني برخاستند، يعىن هامن جاهاىئ که ادعا 

  .کرده امي ايراىن  سـمت، و ابمی کنند بزور

 زابن انگليىس که در دنبالۀ توپ و خالفبر 
تفنگ اسـتعامر به کشورهای هجان راه ابز کرد، 

هنگامی ) هبرت بگوئمي، دری(زابن فارىس 
 عرهبا و فرمانگسرتش ايفت که ايرانيان زير 

آن اندازه که ترکها در . می زيستندترکها 
گسرتش زابن و فرهنگامن کوشـيدند، خود 

طلىب مسلامن ايهنا که از روی فرصت  .نکردمي
، در فرهنگ و ادب فارىس ترايىك ه بودندشد
 ديىن خشک و ىب د برای درمان دردِ نايفت 

  .احساس

امريخرسو دهلوی اي اقبال کىس بر روی شقيقۀ 
به فارىس «الهوىت تپاچنه نگذاشـته بود که 

در شـتاب » ! شليک می کمنوگرنهشعر بگو 
پس از پايگذاری پاکسـتان که هنوز انگلسـتان 
زابن اردو را حتميل نکرده بود، رسود مّىل که 

  برای کشورش می رسايدیرهجالند فظاح
، ، به فارىس است)قومی ترانۀ پاک رسزمني(

اين . ماندهرسودی که هنوز پابرجا و رمسی 
نه ودند نه ايراىن بشـيفتگان فرهنگ فارىس که 
 ،می کردند زندگی در درون مرزهای ايران

 و  اتريکی اسالمگريزان از هاىئ بودند پروانه
پارىس ات دور او روشـىن مشع بسوی  شـتاابن
  .بگردند

، چه در  اي سـيامچه در عامثىن، چه در هند
 اي حىت جای دوری ،)مراکش(غرب  مايشام 

او پزشکی .  ايراىن سـمتگر نبودچون زنگبار،

هاىئ ساخته شده از دارونوش اب کيفی پر ازبود 
 ديگران بودند که .انديشه و فرهنگ ايراىن

خواسـتارش بودند و زر و سـمي فراوان می 
فرسـتادند ات فالن شاعر و انديشمند اي هرنمند 

  . بکشاننديشرا به نزد خو 

ار و سیصد سال در نبد هز
  دن ایرانیان

برای يک ايراىن، چه فارىس زابن اي نه، چزيی 
تر  ردانهمن انجواگر بودنبه مزيان هتمت اسـتعامر 

هزار و چهارصد سال پيش، . منی منايد
چنگ به بيگانگاىن که از جحاز می آمدند، 

ان را بر ما انداختند، دين و فرهنگش مهيامنن
خواستند به يغام بردند، ، هرچه را که چپاندند

هرکه را که خواستند کشتند و در پااين 
کشوری ىب در و پيکر به جای گذاشتند که 
ميدان اتخت و اتز هر ماجراجوىئ گشت که 

يک : ىئ پديدار می گشت هر روز از گوشه
. روز ترک، يک روز مغول و روز ديگر اتاتر

اگر مه در اينجا و آجنا توانستمي پادشاههياىئ 
اد سازمي، مهيشه ىن مهچون سامانيان بنيايرا

خنسـتني .  ماندميفرمانربدار خليفۀ مسلمني
ايراىن صفويه بود که ايراىن مسـتقل دولت 

نبودند و در آغاز تهنا انگزيۀ شـيعگری 
اگر شکست چادلران نبود، بيگامن . داشتند

ترِک شـيعه، در می گشت ايران کشوری 
  . سـّىن برابر عامثىن ترِک 

خنسـتني رضاشاه ىن ساسانيان، پس از رسنگو
اىئ ز که آرمانش را بر روی ابز است پادشاهی

 حّىت او .اسـتوار ساختفرهنگ و متّدن ايراىن 
از پدر : مه فارس نبود، به هر معىن که خبواهيد

ً اب اوست . مازندراىن و از مادر گرىج و دقيقا
 پا “فارس سـمت” فسانۀکه ما به دوران ا

  .گذاشتمي

اران که به زندان می افتند نزي دزدان و الكهربد
را  شهرابىن و دادگاهو  فرايد بلند می کنند
در دهان انگليسـهيا، اين . سـمتگر می انمند

دشـنام به ايرانيان را نزي به اينگونه ابيد تعبري 
هّويت ايراىن آن پاسـباىن است که بر : کرد

  .راهزن فرنگی دسـتبند می زند

هوّیت، خطرناکرتین 
  دمشن استعمار

خطاب به منايندگان جملس  يک خسرناىن در
 Lord( لرد مکوىل ،۱۸۳۵ فوريۀ ۲  درعوام

Macaulay ( چنني ىب پرده از امهيّت انبودی
  :فرهنگی می گفت

I have travelled across the length and 
breadth of India and I have not seen 
one person who is a beggar, who is a 
thief. Such wealth I have seen in this 
country, such high moral values, 
people of such calibre, that I do not 
think we would ever conquer this 
country, unless we break the very 
backbone of this nation, which is her 
spiritual and cultural heritage, and, 
therefore, I propose that we replace 
her old and ancient education system, 
her culture, for if the Indians think 
that all that is foreign and English is 
good and greater than their own, they 
will lose their self-esteem, their native 
culture and they will become what we 
want them, a truly dominated nation. 
[MACAULAY, Lord Thomas. “Address to 

Parliament 1835”.] 

  :برگردان آن چنني می شود

من به چهار گوشۀ هند سفر کردم و در هيچ 
کجای آن يک نفر نديدم که گدا ابشد، دزد 

چنان ثروىت در اين کشور ديدم، چنان . ابشد
دماىن اب چه ارزشهای والای معنوی ديدم، مر 

ترازی، که گامن منی کمن ما هرگز بتوانمي اين 
کشور را فتح کنمي، مگر اينکه سـتون فقرات 
حقيقی اين ملت را بشکنمي که هامان مرياث 
معنوی و فرهنگيش است، و آنگاه پيشـهناد می 
کمن که دسـتگاه کهن آموزىش آانن را، 
فرهنگشان را، جايگزين کنمي ات جاىئ که هندوان 

کنند هرچه بيگانه و انگليىس است نيک گامن 
است و والاتر از مال خودشان، اتاكء به نفس 
خويش را خواهند ابخت، فرهنگ بومی خويش 
را، و خواهند گشت آچنه ما ازشان می خواهمي، 

   .ملّىت رساپا چريه شده



 

ل  ۴   ستان، س،یان  فارس سمت افغا

بر پايۀ مهني انديشه است که آمرياكئيان و 
و ايرانشان، در افغانسـتان بيشرت اب فرهنگ 

 می ورزند ات اب طالبان و هويّت ايراىن دمشىن
پر و ابل دادن به . روههای اسالمیديگر گ

است برای زابن پشـتو نه از روی دلسوزی 
ين ابزندۀ اين نرينگ خواهند پشـتوهنا که بزرگرت 

مه شلك از ميان بردن فرهنگ هبهدف . بود
برای منونه، فرهاد درايدىل را که . است

ر گامشـته ه اكآتشه بود بروزگاری مكونيسـىت دو 
. اند ات ترانه نه به فارىس بلکه به پشـتو خبواند

، خنواهد داداين اكر او زابن پشـتو را پرورش 
  .زابن فارىس را از ايد می برد

ایران، بزرگرتین خطر 
لیس   برای ان

 گشايش مكپاىن هند رشىق، انگليسـهيا هدف اب
بنياد هنادن يک امپراطوری بزرگ خود را بر 

ىئ ابشد از واليهتای  تند که مجموعهگذاش 
 هيچکدام از اين امرينشينان منی .کوچک

ابيست نريوی نظامی همّمی داشـته و بويژه 
دارای نريوی درايىئ ابشـند ات بدينگونه، مهيشه 
. برای امنيتشان وابسـته به انگلسـتان مبانند

سپس، در هر کدام از اين واليهتا، امريی 
رند که اكرش چپاولگر را بر رس اكر بگذا

. چاپيدن مردم خودش ابشد به سود انگلسـتان
برای جلوگريی از مهبسـتگی ميان اين 
امرينشينان، هرگونه هويّت مّىل نزي می ابيست 
برچيده می شد ات برای مهيشه مهينپرسـىت در 

از آجنا که اسالم . اين رسزميهنا فراموش شود
 زيرابزرگرتين انبود کنندۀ هويّت مّىل است 

، انگلسـتان در پذيرد را منی ز مسلامىنچزيی ج
اين دين هبرتين مهدست خود را ايفت و در 

  .گسرتش آن کوشـيد

 انگليسـهيا، هابرای دست ايفنت به اين هدف 
می ابيست پرتغالهيا را بدر می کردند و خنست 

آنگاه سه نريوی بزرگ اين گوشه از هجان را 
 پادشاهان عامثىن، هندوسـتانِ : انبود سازند

  . صفویىن و ايرانِ گوراك

 در بالفاصهل پس از شکست پرتغالهيا در هرمز
امري زير پای ه انگليسـهيا ب، ۱۶۲۲سال 

. نددکشاناو را به ايغيگری و  نشستندمسقط 
ات آن زمان، امرينشينان خليج فارس زير فرمان 
. واىل فارس بودند و به او ماليات می پرداختند

شت، شاه سلطان صفوی که نريوی درايىئ ندا
ه، لوىئ به درابر پادشاه فرانسسفريی 

اين . ويدی جبرچهاردمه، فرسـتاد ات از او اي
کوشش شاه سلطان حسني انگليسـهيا را نگران 

 خود آهنا به مكک شاه عبّاس  چون،ساخت
 و اکنون رانند ات پرتغالهيا را بريون ه بودندآمد

فرانسوهيا مهني اكر را اب آهنا اين اماكن بود که 
دآور ابشـمي که نريوی درايىئ فرانسه اي. کنند

  .در آن دوران، بر انگليس می چربيد

فع ان م رگاههاز شگفتهيای روزگار يکی اينست 
د، دسـىت از غيب می افتانگليس به خطر 

. بدکو می  ايران فرقت بر د و سفمی آيبريون 
 محمودپس از فرسـتادن سفري به فرانسه، انگهان 

ازير می شود  از قندهار به اصفهان رس یهوتک
و اب رسنگوىن صفواين، خطر از رس انگليسـهيا 

 محمود، اترخي در .در خليج فارس می گذرد
ن، اّما در  به محمود افغاگشـته معروف یهوتک

 سـتان انهمای راجيی نبودآن زمان افغان و افغان 
ود هوتکی،  انميدن محم“افغان”و تهنا انگزيۀ 

به جعل افغانسـتان و اعتبار دادن است 
  .ان رشىق و غرىبايرانيما ميان انداخنت ىن دمش

ديری منی پايد که اندرشاه از اين داسـتان اّما، 
 از درايی سـياه ات درايی ،به ختت می نشيند

 و نريوی  در می آوردشبه زير فرمانرا عامن 
به دهىل آنگاه . می ريزدپـی درايىئ برای ايران 

برای انگليس  خطر می رود و ابر ديگر زنگ
ابز دست غيب بريون می .  می افتدبه طنني

 را، اندرشاه يدىنفهم انآيد و در جرايىن 
 والپول رابرتمگر . رندرس می بُ رسدارانش 

)Robert Walpole ( خنست وزير جرج
  راتبارها راىنيا دينبا«دّوم نبود که گوزشد کرد 

 یگريد اندرشاهگذاشت ات مهبسـته شوند و 

شاه سه چهل سال پيش که آرايهمر  !؟»ورندبيا
جزيرۀ تنب و ابوموىس را ابزپس گرفت و اب 

دوابره به زير را پريوزهيايش در ظفار، مسقط 
فرمان ايران درآورد، ابز ديدمي که انگلسـتان 

 آن دست ابر ديگربه جنب و جوش افتاد و 
  .غيىب اكر شاه تواانی ايران را ساخت

ستان برای  امهّیت افغا
لستان   آمریکا و ان

به نت انگليس در خاورزمني، از آغاز پاگذاش
 که بر آن انم من درآوردی خبشامهيّت اين 

 اين رسزمني. غانسـتان را گذاشتند، پـی بردندفا
بلند که چهار گوشۀ قارۀ است مانند دژی 

در جنوب، : در زيرپای خود داردآسـيا را 
شـبه قارۀ هند، در رشق چني، در شامل 
آسـيای ميانه و در غرب، فالت ايران که خود 

ااين نزي از راه شگ هجان مهۀ . خبشی از آن است
اسکندر : افغانسـتان به هند رسازير شدند

مقدوىن، کوشانيان، سلطان محمود غزنوی، 
، برای حفظ هندوسـتان از از ايرنو …اببر

رقبايشان چون روسها، کنرتل افغانسـتان از 
اب پيرشفهتای  .امهيت اسرتاتژيک برخوردار بود
 روسـيه در دهۀ صنعىت و اقتصادی چني و

گذشـته، ارزش افغانسـتان برای آمرياك و 
 .ايرانش بيش از گذشـته افزايش ايفته است

اين افزايش ارزش برای ما گران متام بدخبتانه، 
هيچ مادری اتکنون  که از آجنا. می شود

هاىئ مهچون  همرابنرت نبوده است ات دايه
راه ه  روزی نيست جنگی ب،انگليس و آمرياك

 ما را از يکديگر جدا کنند و نياندازند ات
  .سازندو آواره پراکنده 

 راه رهاىئ از اين دام و رسـيدن به اتهن
مهبسـتگی ايراىن تباران ميدان  از ،رسـتگاری
رسنوشت پشـتوهنا منی تواند اب ديگر . می گذرد

 برای یلكيد مشلك گشاايرانيان جدا ابشد و 
يکی  افغانسـتان ومجهوری اسالمی ايران 

   .است


