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 ؟تاجیک چیست
 

گویند که در زیر  مغل را تاجیک یا دادیک یا اوگانهگروه غیر ترک و 
. در زمان حکومت مغل کسانیکه ترک و مغل مده اندآزبان دری گرد 
، بعضی می نویسند لغت ی نژاد را تاجیک می گفتندئنبودند یعنی آریا

ی آسیای مرکزی، ئتاجیک در آغاز معنی عربی داشته است. گویا اریا
 را به این نام می خواندند و چون در آن زمان به این باور بودندمسلمانان 

. معنی اصل به دین اسالم گروید، عرب می شود ، اگریئکه یک نفر اریا
  . در زبان ترک و عرب بیگانه معنی میدهد

 

. بلکه زبانهای مختلف داشتند نمودهی ها تاجیک  به یک زبان تکلم نئاریا
ی بدخشی سغدی بلخی سمرقندی وغیره این گروه که متشکل از تخار

زیر زبان دری و تاجیکی از خود ملیتی  دسال توانستن ۵۰۰بودند در 
سازند. تمام تاجیکها به زبان دری و تاجیکی و فارسی صحبت نه نمایند 

زبان تکلم می نمایند که مهمترین آن مونجی  ۷۰تاجیکان بدخشان به  مثالً 
، ، بزغالمی، اشکمشی ریباکیی، سریگل، واخیکوهستانی( ، ارانی)

 .، وغیره میباشد، سنگچلی، وردوجی، برتنگی، ارشیری، روشانیشغنی
 

در شهر  در حقیقت تاجیکان ملیت واحد نیستند بلکه ملیتهای مختلف زیر نام زبان دری تاجیکی  یکجا شده اند. مثالً 
زبان مروج   روج بود زیرا یفتلیان و کوشانیانری م کلکانی تاجیک وحود نداشت ولی زبان دکابل تا زمان حبیب هللا

، ، فرمولی، بابری، پشتونها ، برکیی، غزنویو ، بقایای کوشانی، یفتلرا زبان دری  ساختند . در کابل ترک هند
را از  های خودانمردم همه زباین وغیره زندگی می نمودند. ولی  ، افشاری ّ هزارهریکا( ایماق، کردی )آذر بایجانی

آمدن تیمور شاه در شهر کابل پوپلزایی ها بارکزی محمد زی با  ند. بار نام دری زندگی می نماییت داده زدس
، زبان دری  . مهم نیستنیست دپشتو بلمدند ولی حاال فارسی زبان شده یکی آن آفامیل  از قندهار بکابل  ۴۰۰۰۰

ملیت فراموش میشود. اما افغان بودن زیر نام  ن وصورت زبا . پس درینملی ما بوده ما آنرا دوست داریم زبان
 .یک ملیت واحد بنام افغان بودن فراموش نمیشود

 

یکی از پروزه های ایران و پاکستان جدا ساختن ملیت است. در حقیقت کسانیکه این گونه مسایل را دامن می زنند 
 بوده نمیدانم در پشت پرده چه ظاربخصوص شورای ن د. زیاده طرفدار این مسایل جمعتینین ملی شمرده میشوئخا
 له است. مسٔ 

 

ی خارج از نقشه مانند تجزیه شما حق دارید در داخل نقشه افغانستان آنچه میگوید باید به خواهش شما رفتار شود ول
، زیر زبان حصه کشور را متعلق به کشور های بیگانه ساختن خیانت ملی بوده جزا شما مرگ است. اگر کشور

زا من مرگ است. این پروژه پاکستان است که بنام مذهب ودین از مردم نادان سرحدی استفاده نا جایز خودم باشم ج
 پاکستان رفته  بی اتفاق اند افغانهای هوشیار هم زیر تاثیر حرفهای ایران و تا نشان دهند که پشتونها مردمند می نمای

 
 .افغانیت خود را فراموش کرده اند

  افغانستان سربلند باد کشور زیبای ما
 ملیت زیر پرچم ازاد زندگی می کنند ۵۲زنده باد افغانستان کشور که با 

 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Popal_k_jajek_chest.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Popal_k_jajek_chest.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 منابع
 
۱.http://mashal.org/…/ 
 
۲.https://fa.wikipedia.org/…… 
 
۳.http://www.kabulnath.de/… 
 
.۴ http://www.hajij.com/fa/islamic-countries-and-sects/islamic-countries/item/439-

1390-07-10-13-02-33 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://mashal.org/blog/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.kabulnath.de/Sal-e-Nohum/Shoumare_198/Dr.%20Enajatulla%20Sharani-aqwam-3.html
http://www.hajij.com/fa/islamic-countries-and-sects/islamic-countries/item/439-1390-07-10-13-02-33
http://www.hajij.com/fa/islamic-countries-and-sects/islamic-countries/item/439-1390-07-10-13-02-33
http://www.hajij.com/fa/islamic-countries-and-sects/islamic-countries/item/439-1390-07-10-13-02-33

