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  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق
  

  )مقالۀ بيست و ششم (
 
  

  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
  ٢٠٠٨ فـبروری ١٢برلين ، 

  
  

 ها ق ناماختطاف و استرا
  

  ؟؟؟از آنِ  خود ميسازد نامهای تاريخی ما را "ايران"کشور چرا 
  

. رسيدم" زابل"ميگشتم که به کلمۀ " بزرگ عـلوی" فارسی ــ المانی نگامروز صبح پگاهی بدنبال لغـتی در فرهـ
ی بنام که ماحصل کار خودش و دانشمند المان" فارسی ــ المانی"قاموس ٣٧٦  مرحوم بزرگ علوی در صفحۀ 

Heinrich Junker انتساب و شهرت يافـته، به زبان المانی چنين " بزرگ عـلوی" ميباشد و به ناحق فـقـط به آقای
  :مينگارد 

Zábol    Stadt in Sistan , früher Nusratabad , Kurzwort für Sabulistan; Name eines Satmmes 
in Sistan   

؛ نام يک قـبيله " زابلستان"ياد ميگرديد ، مخفف " نصرت آباد"ه در سابق شهری در سيستان ، ک" زابل"« : ترجمه 
  )١(» در سيستان 

يا للعجب که در پس پشت اين : کرد و با خود گفـتم ) ٢"(جـِرنگ"با خواندن اين نکته گوشم به اصطالح زيبای کابلی 
 حافـظ شيرازی  افـتادم که هفـت کار، چه نيرنگها نيست که نهفته نيست؟؟؟ به ياد همان مصراع معـروف حضرت

  :قـرن پيش از امروز چه موزون و مطابق حال هموطنان امروزی خود فـرمود 
   

  تبارک اهللا ازين فـتنه ها که در سر ماست                                                   
  

  :ر مينويسند اينطو" زابلستان"بزرگ عـلوی و هيندريش يونکر متعاقـبًا در شرح کلمۀ 
Zábolistan    Gebiet in Afghanistan , Heimatland Rostams 

  
  »منطقه ای در افغانستان، وطن رستم " زابلستان"« : ترجمه 

رستم زال، رستم زاولی يا زابلی و يا رستم دستان ؛ همان پهلوان و قهرمان افسانه ئی افغانستان قـديم "  رستم"مراد از 
  . سخن گفـته استدر شهنامه داستانها و کارنامه اش است که فردوسی از او

  

  :)٣( تاريخی  استراق  نامها و شخصيت های
 

ــ به بعد، که پس از تسلط چندين قرنۀ " شاهـنشاه آريامهر"از زمان رضا شاه پهلوی ــ پدر محمد رضا پهلوی ، 
تعلق " فارس تبار"ور را به يک خاندان بعدی ــ تسلط  يافـت و زعامت کش" ايران"ترکتباران ، بر کشور فارس ــ 
  .در ايران  موج زدن گرفـت" ايران گرائی"و " ايرانيگری"داد، احساسات ناسيوناليستی و 
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حکومت وقـت ايران که تحت تاثير شعور شووينيستی و فاشيستی اروپای همان زمان دست بکار گرديده بود ، کوشيد 
را اختيار کرده بود، منحصر " ايران"که اينک اسم نامناسب " فارس"افتخارات تاريخی منطقه را يکسره به کشور 

از اين اقدامات شووينيستی زمامداری ايران که نسل های دانشمندان آن سامان را تا به امروز درنورديده و . بسازد
انيان با اير. متحمل گرديد" افغانستان"شديدًا متأثر ساخته است، بزرگترين صدمه و خسارت را کشور محبوب ما 

امکانات وسيع مادی و تخنيکيی  که داشتند، متون قـديم و  آثار بزرگان متقـدم را از نو آراستند و بار بار تجديد چاپ 
و کاشکه اين کار ايشان ــ که به ذات خود خدمتی بسيار بزرگ و قابل قـدر هم هـست ــ در مدار حق و . کردند

نی اينطور نبود؛ متأسفانه در طول اين کارروائی .  صورت نمی گرفـتحقانيت می چرخيد و بر حقوق ديگران تجاوز
و کارزار سعی بليغ و وسيع دانشمندان و مؤلفان ناسيوناليست ايرانی متوجه اين بوده، تا تمام مفاخر تاريخی منطقه را 

ی بلخی،  ابو منصور بلخی، دقـيق. است، بنام خود قـلمداد نمايند" افغانستان"که بيشتر ايشان متعلق به کشور عـزيز ما 
ناصر خسرو بلخی ، عـنصری بلخی ، ابن سينای بلخی ، ابوالمؤيد بلخی ، ابو شکور بلخی ، معروفی بلخی ، 

سنائی غـزنوی و هجويری . قلمداد کردند" ايرانی"همه را ... خاوندشاه بلخی ، خداوندگار بلخ موالنای رومی و 
پير هرات خواجه عـبداهللا انصاری و جامی هروی و . ساختند" ايرانی"يز را ن... غـزنوی و سيد حسين غـزنوی و 

ابوالفضل بيهقی . کردند" ايرانی"را نيز ... کمال الدين بهزاد هروی و هاتفی هروی و امير علی شير نوائی هروی و 
تانی و عـبدالحی ستی و ابو نصر فـراهی و جبلی غرجسو ابوالفتح ُب) ميوندی(و حسن ميمندی ) مؤلف تاريخ بيهقی(

. تراشيدند" ايرانی"را نيز ... و ) صاحب تاريخ جهانشکا (ک جوينی ِل، عطا َم") تاريخ گرديزی"صاحب (گرديزی 
ايرانی " تاريخ تراشان"ميدانند، اما " افغان"و " افغانستان"را هم خود سيد و نيز تمام دنيا از " سيد جمال الذين افغان"

است و " اسد آباد همدان"مالِ " سيد جمال الدين"؛  نــــــــــهههههههو هی داد مزنند، کهدو پای را در يک موزه کرده 
ايشان با اين کار خود يک شخصيت بزرگ و حکيم عاليمقام عالم اسالم را . خوانده" افغانی"خود را " تقيه"از روی 

" سيد جمال الدين افغان"بلی؛ . هم ميسازند مت"منافقت"که ايرانيان نيز بخاطر انتسابش بخود صد گلو پاره ميکنند، به 
برای منسوب ساختن سيد افغان به ايران جعليات بسيار در ايران صورت . ساختند" سيد جمال الدين اسد آبادی"را 

در همدان و جعل شجره های مسخره برای سيد " قبرهای مربوطان سيد"و " خاندان جمالی"گرفـته؛ از جمله تراشيدن 
  !!!!و چه و چه و چه کردند و هنوز هم همی کنند. ـريبش و غـيرهو خويشاوندان ق

  
ازين جمله يکی . ناسيوناليستهای ايران در اين مسير کارهای ديگر و بيشتری را نيز انجام دادند و انجام داده ميروند

يکی .  ساختندخود" نامهای نامشهور"ما را جانشين " نامهای تاريخی"اماکن و شهرهاست، که ضمن آن " تغيير نام"
  . گذاشته شد" نصرت آباد"است که بر " زابل" را که طور نمونه برکشيدم ، همانا نام " استراق ها"از اين 

 عـيسوی و بدون مجوز ١٩٣٥است  که در زمان رضا شاه پهلوی در سال " ايران"خود "  استراق نام"البته بزرگترين 
 يار شاطر دانشمند شهير ايران مقاله ای دارد بسيار جالب ،  زير پوهاند احسان. نهاده شد" فارس"تاريخی بر کشور 

 نوشته شده و من آن را نسبت اهميتش جنسًا ٢٠٠٦ جون ١٨که به تاريخ " کشور ما را فارس بناميد نه ايران"عنوان 
  : نقـل ميکنم 

شت، تقاضا  ميالدی از همه کشورهايی که با آنها روابط ديپلوماتيک دا١٩٣٥حکومت فارس در سال « 
اين تغيير نام که بر بنياد درک نادرست . ياد کنند» ايران«کرد تا پس از اين فارس را به نام 

گفته ميشود که پيشنهاد برای اين تغيير نام از جانب . ناسيوناليستی صورت گرفت، يک اشتباه بزرگ بود
در آن زمان . ا رفته بودسفير آن وقِت فارس در جرمنی مطرح شده بود که خود سخت زير تاثير نازيه

آريايی «جرمنی در تب نژادپرستی ميسوخت و خواهان بهبود روابط دوستی با کشورهای به اصطالح 
گفته ميشود که برخی از دوستان جرمنی آن سفير، او را به اين متقاعد ساختند که چون با به . بود» نژاد

شوده و خود را از زير نفوذ شوم قدرت رسيدن رضاشاه، فارس صفحهء نوينی از تاريخ خود را گ
بريتانيا و روسيه رها ساخته است که مداخالت شان در امور ايران به خصوص در دوران زمامداری 
قاجارها آن کشور را فلج کرده بود، اينک بسيار درست خواهد بود که منبعد کشور فارس به نام اصلی 

 شمار آمده و عصر جديدی از تاريخ فارس را به اين نه تنها آغاز نوينی به. ياد شود» ايران«اش يعنی 
گان آن را برجسته خواهد ساخت؛ زيرا نام  بلکه همچنان نژاد آريايی باشندجهانيان نشان خواهد داد،

  .قرابت و پيوند دارد و از آن اشتقاق شده است» آريايی«با » ايران«
     

 فارس مان بود که وزارت خارجۀه. فتادحکومت فارس از اين تملق گويی خشنود شده و به دام جرمنها ا
را به همه سفارتخانه های خارجی در تهران گسيل داشت و تقاضا  (Circular) يادداشت متحدالمالی

اصول ديپلوماسی ايجاب ميکرد که اين تقاضا . ياد کنند» ايران«کرد که منبعد آن کشور را به نام 
 پلوماتيک و مواد خبری پا به عرصۀات رسمی ديدر مراود» ايران«همان بود که نام . برآورده شود
  .ظهور گذاشت
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 آن را با سياری از آنها نميتوانستند رابطۀنزد جهانيان طنين بيگانه يی داشت و ب» ايران «در آغاز واژۀ
يکی از کشورهای نوبنياد مانند عراق » ايران«بعضی ها چنين فکر ميکردند که شايد . فارس درک کنند
 از فروپاشی امپراتوری عثمانی به وجود آمده است و يا کشوريست در افريقا يا جنوب و ُاردن باشد که

حتی اغلبًا آن را با عراق به اشتباه ميگرفتند که . شرق آسيا که تازه استقالل خود را به دست آورده است
 را با نام نو کشور نتوانست پيوند نژادی و خونی فارس. خود در زبانهای خارجی يک هويت تازه بود

. غرب نشان دهد، اگر نشان داده ميتوانست هم، معلوم نبود که اين کار برای فارس چه مفادی داشت
گذشت . را يک کشور عربی و يا عربی زبان می انگاشتند» ايران«برعکس، نتيجه آن شد که اغلبًا 

 سازی صنايع  توسط قواي متحدين، ملی١٩٤١زمان و همچنان رويدادهايی مانند اشغال کشور در سال 
نفت در زمان مصدق، همه و همه، نام کشور را در عناوين مطالب خبری و مطبوعاتی جهان قرار دادند 

به طور نسبی از استفاده   (Persia) »فارس «در مجموع پذيرفته شد و واژۀ» راناي«و آرام آرام نام 
  .يکا بود امربريتانيا ُکندتر از اياالت متحدۀافتاد؛ هرچند که اين پروسه در 

 مدهشی بر منافع ی کشور را خساره مند ساخت و ضربۀبدون شک اعتبار فرهنگ» ايران«برگزينی نام 
احساسات دلپذيری را در ذهن » فارس«گان در همه جا، نام نزد تحصيلکرد. زمدت آن وارد کرددرا

س، ادبيات در همه جا از هنرهای فار. زنده کرده و ميراث فرهنگی اين کشور را برجسته ميسازد
اغهای فارس حرف زده ميشود که همۀ اينها فارسی، قالينهای فارس، ميناتور فارس، مساجد فارس و ب

در ذهن » فارس«اين نيز درست است که واژۀ .  ماست ظرافت عمومِی ذوق و فرهنگنشان دهندۀ
ا به ياد می آورد غربيها حوادث تاريخی مانند جنگهای فارس با يونان را زنده ميسازد و هم اين مطلب ر

حتی در اين صورت نيز . که فارس سرزمين پادشاهی مطلق العنان و يونان مهد دموکراسی بود
تصويری از يک کشور ضعيف و عقب مانده نی، بلکه از يک امپراتوری پرقدرت را در » فارس«

ش پادشاه است که در تورات آمده است که کورو» فارس «اين نيز به سود واژۀ. نده ميسازداذهان ز
 يورشليم را دوباره  آنان کمک کرد تا معبد ويران شدۀفارس، يهودی ها را از اسارت بابل نجات داد و به

  .اعمار کنند
، در زبانهای ديگر. هيچ يک از خاطرات باال را در ذهن جهانيان زنده نميسازد» ايران«برعکس، نام 

 کشوريست بدون گذشته يا بدون کدام  دهندۀو نشانتهی بوده   ميانيک واژۀ» ايران«غير از فارسی، 
در عصری که همه کشورها برای ايجاد تصوير يا سيمای مناسبی برای خود در جهان، . فرهنگ خاص

پول زيادی را خرج ميکنند، کشور فارس برعکس کاری کرد تا خود را از تمام شهرت و تاريخ 
کردند،  ميالدی اين تصميم را اتخاذ ١٩٣٥مقامات رسمی فارس که در سال . پرغنايش محروم سازد

نتوانستند درک کنند که بسياری از کشورهای دارای تاريخ کهن در زبان خودی به يک نام و در 
اگر لحظه يی می انديشيدند، شايد درک ميکردند که اگر . زبانهای ديگر به نامهای ديگر ياد ميشوند

د که منبعد کشورهای شان را به ترتيب به يا چين از ديگران مطالبه ميکردن) مصر (Egyptيونان، 
   نام. نامهای هيالس، مصر يا ژونگو ياد کنند، اين کشورها افتخارات زيادی را از دست ميدادند

«Egypt»اهرام، خط هيروگليف، لوحه ها و ديگر آثار باارزش و پردرخشش  بالفاصله خاطره در بارۀ 
همان » مصر«ارج از کشورهای اسالمی، نام عربی تاريخی را در اذهان زنده ميسازد، درحاليکه خ

  .ارزشها را به ياد نمی آورد
محمد . خسارات ناشی از تغيير نام کشور به هموطنان متفکر و انديشه ور ما از همان آغاز معلوم بود

 م شد، اين خسارات را با اين جملۀ صدراعظ١٩٤١علی فروغی، يک دانشمند با وجهه که در سال 
ما با يک حرکت قلم، نام شناخته شده و مشهور را به چيزی ناآشنا مبدل «:  کردمشهورش خالصه

  .با گذشت زمان پيامدهای ناگوار اين تغيير نام هرچه آشکارتر شدند» .کرديم
ای بررسی پيشنهاد يکی از نويسندگان مبنی بر  ميالدی کميته يی بر١٩٥٩سرانجام، در تابستان سال 

سيد : اين کميته متشکل بود از دولتمردان و دانشمندان شهير اعم از. وجود آمد نام کشور به تغيير دوبارۀ
حسن تقی زاده، يکی از مشروطه خواهان برجسته و سخنگوی سنا، علی اکبر سياسی، رئيس افتخاری 
دانشگاه تهران، سناتور عيسی صادق، در گذشته وزير آموزش و پرورش و رئيس مکتب عالی 

. ظام، رئيس شرکت ملی نفت شهير و عبداهللا انت علی دشتی، اديب و نويسندۀاتورپداگوژی تهران، سن
اين کميته گزارشی را برای . نيز عضو آن کميته بود] داکتر احسان يارشاطر[ اين سطور نگارندۀ

حکومت تهيه و پيشنهاد کرد که نام کشور دوباره تغيير داده شود و از تمام کشورها خواسته شود تا 
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 ، در جرمنیPersia  در انگليسی(مان نامی ياد کنند که در زبان شان در گذشته رايج بود فارس را به ه
Persien  حسين اعلی، وزير دربار که رياست آن کميته را به عهده ).  مترجم تبصرۀ- اينگونهو از

جه وظيفه سپس به وزارت امور خار. داشت، اين پيشنهاد را به شاه تقديم کرده و تأييد او را نيز اخذ کرد
اما وزارت خارجه اين کار را با دلسردی و به طور نيمبند . داده شد تا آن فيصله را در عمل پياده کند

 »فارس«الاستثنا آن کشور را به نام اين تقاضا را مطرح نساخت که به طور ب: اجرا کرد
)Persia،Persien   که ميتوانند آن ياد کنند، بلکه به سفارتخانه های خارجی پيشنهاد کرد) وغيره 

اما در آن زمان نام ايران نزد جهانيان تا حدودی رواج يافته و . کشور را به نام عنعنوی آن ياد کنند
 فارس در سراسر حتی برخی از ايرانيان، آنهايی که از يکسو اطالع نداشتند که نام. معمول شده بود

 مزايای هويت  و ازجانب ديگر نشئۀازد، يک فرهنگ پرغنا را در اذهان زنده ميسجهان تصور دربارۀ
اتنيکی نهفته در نام ايران، هنوز از سر شان نپريده بود، استعمال نام ايران را به خصوص در مراودات 

 متحدالمال وزارت خارجه شايان يادآوری است که اصًال نامۀهمچنان . شان با خارجيها ادامه دادند
در مطبوعات رسمی که بعد از سال . اختياری ساخترا » ايران«و » فارس«کاربرد هردو نام يعنی 

» ايران« در خود فارس به نشر ميرسيد، گرچه از هردو نام استفاده ميشد، با آن هم کاربرد نام ١٩٥٩
  .بيشتر بود

گی آن با فارس اين است که در و بيگان» ايران«دوامدار از نام  ز پيامدهای بسيار ناگوار استفادۀيکی ا
  «Farsi» واژۀ «Persian» ی نشان دادن زبان ما به عوض واژۀهمين تازه گيها در زبان انگليسی برا

  نتيجه، شايد به زودی ما شاهد آن باشيم که پيوند ميان در. رايج ساخته شده و معمول شده ميرود
«Persian»  و «Farsi»  ددر عباراتی مان» ايران«و حتی «Persian poetry» )و) اشعار فارسی 

«Persian literature»  )ۀ اگر ما بر استعمال واژ. صدمه ببيند) ادبيات فارسی «Farsiبه جای 
«Persian»   پافشاری کنيم، آن روز چندان دور نخواهد بود که جهانيان فکر کنند که فردوسی، رومی و

نی زبانی که زيباترين و دلپذيرترين بخش ادبيات جهانی حافظ گويا در کدام زبان مرده سخن گفته اند، يع
در زبان انگليسی به حيث يگانه  «Persia» اگر واژۀ. گويا يک زبان مرده استدر آن نوشته شده است، 

 را به زبان «Farsi»  ناآشنا و پرمدعایچ کسی ضرور نميدانست که واژۀنام کشور ما باقی ميماند، هي
به کار برد تا بر انگليسی زبانان فضل فروشی  «Persian»  آشنایوض واژۀانگليسی وارد کند و به ع

   .است «Farsi» نی بلکه «Persian» کند که نام زبان ما
گان فلمها، گان کورسهای فارسی، دوبله کنندما نبايد تاثير ناگوار آن خارجيان نابلد، همان سازند

ها را ناديده بگيريم که با کم صالحيت ايرانی آنارگردانان، رساله نويسان و پيروان ک... ،  ترجمانان
را به کار ميبرند و با مباهات  «Farsi» واژۀ «Persian» شيفتگی در زبان انگليسی به عوض واژۀ

ميگويند که اين زبانيست که در کشوری به نام ايران به آن حرف زده ميشود و فراموش ميکنند که زبانی 
د بود و در  هندر دوام چندين قرن زبان عمدۀ ادبی در نيم قارۀست، که خيام در آن رباعی سروده ا

   . ادبی و اداری در سراسر کشورهای شرقی جهان اسالم بودواقعيت امر زبان عمدۀ
برای همه آنچه که به اين کشور مربوط است و تعلق » ايرانی «شور و واژۀبرای ک» ايران«استعمال نام 

» يرانیا «اصًال واژۀ. را ايجاد کرده است) ترمينولوژيک (دارد، همچنان نوعی سردرگمی اصطالحی
 چندين زبان به شمول ُکردی، پشتو، بلوچی، دارد و دربرگيرندۀ» فارسی«وسعت بيشتری نسبت به واژۀ 

. ، فارسی، پارتی، ُسغدی و همچنان بسيار زبانهای ديگر قديمی و معاصر است(Ossetic) ُاِست
 سر ميبرند کشورهايی اطالق ميشود که در آنها مردمان ايرانی زبان بهبه » ايران زمين «ان واژۀهمچن

است و  (Ossetia)  فارس بلکه همچنان تاجکستان، افغانستان، بلوچستان و ُاِستو نه تنها دربرگيرندۀ
.  ُسغديانه، خوارزم، پارت وغيره بود در قرون وسطی همچنان دربرگيرندۀدر زمانه های بسيار قديم و

مرز تفاوت ميان مفاهيم مختلف را مغشوش و » فارس«برای کشور » ايران«ليل اتخاذ نام به همين د
   .مبهم ساخته و نوعی سردرگمی را به ميان می آورد

اکنون ايجاب ميکند که حکومت فارس از همه جهانيان تقاضای رسمی جدی تر بکند تا در مورد کشور 
و  «Persia» طور مثال در انگليسی آن کشور را(نند ما و زبان ما همان نامهای عنعنوی را استعمال ک

واژه های خوب و دلپذير استند،  «Farsi» و» ايران«). مترجم.  ت-بنامند «Persian» زبان فارسی را
در اين ميان تمام آنانی که زبان فارسی، تاريخ فارس و ادبيات فارسی را فرا . اما تنها در زبان فارسی

ن باره مينويسند، امريکايی استند، بريتانيايی و يا ايرانی، بهتر است منتظر ميگيرند و آنانی که در اي
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   تقاضای رسمی حکومت ايران نباشند و از همين اکنون به زبان انگليسی، کشور ما را تنها به نام
«Persia»  و زبان ما را تنها به نام «Persian» کشور ما يا زبان ما را به نامهای ديگر . ياد کنند

  .کردن، به معنای زيان رسانيدن به شهرت کشور و فرهنگ پرغنای آن خواهد بودياد
اين هم مضحک است که کشور ما بسيار بجا باالی آن پافشاری ميکند که خليج فارس به همان نام 

 تاريخی آن با فارس تأکيد شود؛ اما همزمان زيانهای بزرگتر  تاريخی خود ياد شود تا بر رابطۀمعروف
   .را ناديده ميگيرد» فارس«به عوض » ايران«اشی از استعمال نام و مهمتر ن

 هزار نسخه به چاپ ١٥ در امريکا به تيراژ  که» ميراث ايران« پانزدهم مجلهء برگرفته از شمارۀ
  .ميرسد

به نشر رسيده است که  (Communication)  استاد يارشاطر در انگليسی زير عنواناصل نوشتۀ *
   ».ترجمه کرد» پيام«ميتوان آن را 

  
نوشتۀ  .ه دری ترجمه گرديده استب" سالم سپارتک"مقاله اصًال بزبان انگليسی نوشته شده که بعد بدست آقای اين 

در اين ارتباط و در تقابل به . استاد يار شاطر دربرگيرندۀ نکاتيست ، که هم به سود و نيز به زيان ايرانيان تمام ميشود
را که وقـتًا فـوقـتًا ولی " پروفـيسر ناصر پور پيرار"د استاد نامدار ديگر ايرانی بنام آن بايد مقاالت جالب و مستن
نشر ميگردند، نيز  مطالعه کرد که بر جعليات تاريخی ايرانيان " افغان جرمن آنالين"بشکل دوامدار، در پورتال 
  .يکسره خط بطالن ميکشد

  :تبصره ای نوشت، که آنرا نيز عينًا نقـل ميکنم بندۀ قاصر در همان زمان بر مقالۀ پوهاند يار شاطر 
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  ٢٠٠٦ جون ٢٠                                                                      برلين، دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی   

  
  

  تبصره بر نوشتۀ پوهاند احسان  يار شاطـر
  

ــ  " افغانستانی ــ خواهان"خار چشم  بعض کسان ــ  و بدرجۀ اول " افغانستان"از مدتيست که نام کشور عـزيز ما 
می انديشند و بفکر اندر ميشوند، ) پيوسته ( با نام فاخر موجود وطن ساخته نميتوانند، يکرنگ اينان که . گرديده است

تا از کدام طريق اين ناخشنودی خود را بر زبان آرند و به کدام کارها دست يازند، تا بهانه ای درست گردد و از 
ره هـزاران حيف و افسوس ميخورند، که چرا کسانی ازين زم. ، دم زنند" خراسان"مثًال  به " افغانستان"تبديل نام  

را از " ايران"به " فارس" حينی که رضا شاه پهلوی مجوز تبديل نام کشورش از ١٩٣٥دولت افغانستان در سال 
را به دولت فارس صادر کرد؟؟؟ افـرادی ازين رسته حتی " اجازه نامه"حکومت وقت افغانستان تقاضاء کرد، چنين 

بوده، چون بالوسيله تمام دار و ندار و " خيانت ملی"چنين مجوزی به دولت فارس، در حد مدعی گشتند، که صدور 
شاغلی محمد . ــ  دو دسته به کشور فارس تقـديم گرديد" آريانا"و " خراسان"افتخارات تاريخی افغانستان قديم ــ اعنی 

و عده ای ديگر از م نام اصليست يا مستعار ــ ــ که نميدانو  داکتر پرويز کابلی " اميد"قوی کوشان مدير هـفـته نامۀ 
  .قرار گرفـتند" افسوس خوار"همگنان همگون ايشان، در صدر اين ايراد گيران 

تا حد زياد به کشور ما راجع ميگردد ــ تا " ايران زمين"و به اصطالح جناب يار شاطر " ايران تاريخی"در اين که 
را کشور " ايران تاريخی"ه ميتوان گفت که مرکز ثقل و قـسمت عمدۀ بدون مبالغ. به ديگران ــ شکی وجود ندارد

ايران "اگر به . ميسازد و آثار قدمای معظـم ما اين نکته را به صراحت و بدرستی ميرساند" افغانستان"خود ما 
 باميان و در شاهنامه نظر افگنيم، به بلخ و غـزنه و هـريوه و زابل و کابل و سيستان و بست و قندهار و" فردوسی

شيراز تالقان و بدخشان و گوزگانان و سمنگان برميخوريم، که همه جزِء اليتجزای افغانستان عـزيز ما ميباشند؛ نه به 
و " ايـران کنونی"در اين هم نميتوان شک کرد که قسمتهای شرقی . مغيرهو تهران و  و اصفهان و همدان و تبريز

  .ميگرديدند" ايران تاريخی"ن و ترکمنستان نيز مربوط  بهقسمتی از پاکستان و تاجيکستان و ازبکستا
 داشتيم، و   برای بار اول از زبان يک ايرانی دانشمند، چيزی را ميخوانيم که هميشه ميدانستيم و از آن کامًال وقوف

تند و يا که شايد بسا ايرانيان از اين موضوع تاريخی آگاه نيس.  است١٩٣٥در سال " ايـران"به " فارس"آن تبديل نام 
" ايران تاريخی"هـستند و خود را عمدًا به کوچۀ حسن چپ ميزنند، تا بالوسيله افتخارات تاريخی منطقه و خصوصًا 

امروزی، " ايـران"با نام "  ايران"ايشان در واقع از التباس نام تاريخی . را به خود و کشور خود منسوب بسازند
طقه ــ و خصوصًا به آريانا و خراسان و افغانستان ــ  است همه را يکسره سـوء استفاده کرده  و هـرچه متعلق به من
  .از آن خود کرده و بنام خود قلمداد نموده اند
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به " فارس"چقدر جالب است که يک دانشمند زبدۀ ايران حقايق را برمال ميسازد و تبديل نام کشور خود را از 
ممالک ديگری ــ بدرجۀ اول افغانستان ــ  " ايران"رد، که در نام دليلش را نيز می آو. اشتباه بزرگ ميداند" ايران"

بنا بر همين اقرار جانانه و برای کسب هويت .  هم سهيم اند، و اين کاريست که ايرانيان هميش از آن طفره رفـته اند
 پوهاند يار جناب. برگردانند" فارس"مستقل و بالشريک به کشورش، پيشنهاد ميکند، که نام وطنش را دوباره به 

شاطر، که يک  دانشمند  برازندۀ ايران است، مضمونی در زمينه به انگليسی نوشت و اين خواست خود را جدًا و 
  .بنامند " فارس"علنًا مطرح کرد و حتی از نويسندگان ايرانی خواست، تا ازين به بعد کشور خود را 

 خود گفتم که تبصره ای بر آن بنويسم و آنرا يکجا با خود خواندم، با" گفـتمان"وقتی ترجمۀ مقالۀ ايشان را در سايت 
بفرستم، ُبَود که در رستۀ نوشته ها و مطالب جالب و تازه، " افغان ــ  جرمن ــ آنالين"مقالۀ استاد يار شاطر، به سايت 

  .جايش بدهـند
اند، تا بداند که ادعا های کذائی ، از خوانندۀ محترم دعوت ميکنم که  مقالۀ پوهاند يار شاطر را، به دقـت از نظر بگذر

بلند باال، هميشگی و حريصانۀ ايرانيان در قاپيدن و ولجه کردن افتخارات ديگران ــ و خصوصًا افغانستان ــ بر هـيچ 
پيدا گشت و بر آنچه تا " منصف"خوب شد که باآلخره يک ايرانی .  تاريخی استوار بوده نميتواندحجت و دست آويز

افغانان از اين همه تطاولی که بر تاريخ و افتخارات تاريخی . ادعاء می کردند، يکسره خط  بطالن کشيدحال ايرانيان 
ايشان از طرف دانشمندان ايرانی رفـته، پيوسته رنج ميبردند؛ رنج ميبردند ولی بنا بر عوامل مختلف ــ از جمله 

واقعًا چقدر رنج آور است .  دفاع کرده نميتوانستندامکانات محدود مادی و تخنيکی ــ از خود و افتخارات تاريخی خود
يا للعجب که التباس اسمی .  و ميدهـندکه ايـرانيان، تمام  نخبگان تاريخ ما و تاريخ منطقه را بخود انتساب ميدادند

  .چنين زمينۀ استفادۀ  سوء را برايشان ميسر ساخته بود" ايـران تاريخی"با " ايران امروزی"
برگردد، تکليف زحمات  " فارس"به اصل خود " ايران"د يار شاطـر مقـبول افتد و نام کشوراگر سفارش پوهان

دانشمندان آزمند ايران چه ميشود ــ  که پنجاه سال آزگار  کوشيدند، ضمن هـزاران اثر مطبوع و تواريخ مجعول و 
اگزير و الَمحاله بايد  به ناچار و نمنسوب گردانند؟؟؟؟؟؟ " ايـران"فرمايشی، افتخارات منطقه را به 

خود را پنبه بسازند، آنرا از نو بريسند و بتابند، تا " ايرانی"بنشينند و همه رشته و بافتۀ 
  ".    پارچۀ ايرانی"ببافند؛ البته به جای " فارسی"از آن پارچۀ 

ـيسر احسان يار حوصلۀ خوانندۀ عـزيز را به اين سطـور ميخکوب نميکنم و ازش صميمانه ميخواهم، که مقالۀ پروف
مقالۀ پروفـيسر يار شاطر در واقع آنچه را . شاطر را با دقـت هـر چه تمامتر، از نظر بگذراند

  !!!!!!!!هموطنان حريصش روی يخ نوشته بودند، يکسره زير آفـتاب گذاشت
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معتقدند که ، " اميد"به شموی آقای محمد قوی کوشان، مدير هفه نامۀ بعض وطنداران ما : اما يک نکته و آن اينکه 
" ريخیخراسان تا"، تا افتخارات تاريخی است گذاشته "خراسان"بر همين سياق نام يک واليت بزرگ خود را ايران 

به خدمت اين هموطنان عـزيز خود عرض کنم، که ايالت و بگفـتۀ . ــ را منسوب به خود بسازد" افغانستان قـديم "ــ 
کشور فارس که در برگير مشهد و نيشاپور و توس و غـيرهم است، کدام نام جديد و حادث " خراسان"ايرانيان استان 

حتی در زمانی که کشور وسيع و پرجالل . که از زمانه های بسيار قـديم بر همين ناحيت اطالق ميگرديدهنيست ، بل
شايد بتوان گفـت که يکی از نامهای . ناميده ميشد" خراسان"نيز وجود داشت، اين منطقه بصورت خاص " خراسان"

دليلش هم کامًال واضح است، چون .  است"خراسان"معدودی را که ايرانيان به حالت سابقـش نگهداشته اند، همين 
  !!!!! را به خود انتساب بدهـند" خراسان تاريخی"بدين وسيله و از طريق التباس نام، ميتوانند تمام افتخارات تاريخی 

 
اميدوارم و از صميم قـلب آرزو ميکنم ، که هموطنان . کوچکی  را  اداء کردمبس من اين مختصر را نوشته و َدين 

جعـل "و " ترفـندها"که به مآخذ بيشتر و وسيعتر دسترس دارند ، موضوع را بيشتر بشگافـته و از روی  ارجمندم 
آيندۀ هـردو کشور " واقعـيت بين"باشد که نسلهای  . ی ناسيوناليستان  دو آتشۀ کشور ايران پرده بردارند"کاری ها

   يقو من اهللا التوفـ.  بر حقايق دست يابند"ايران" و "افغانستان"
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گوش کسی . "اسم صوت که حکايت از صوتی نظير آواز زنگ و ساعـت کند) به کسرۀ دو حرف اول" (جرنگ" ــ ٢
  "دفعتًا به کنه و اصل موضوعی دست يافـتن"يعنی " جرنگ کردن

دزديده کاری "و " دزديدن"و در معنای " افتعـال"از باب " امتداد"و " اکـتشاف"و " اقـتدار"بر وزن " استراق " ــ٣
 .   است" کردن

 
 

 


