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  ٢٠١٣/ ٩/٤                                                                                       کانديد اکادميسين سيستانی

  

  نيست؟»غاناف« معادل »غاناو«آيا 
 

  !استاد بزرگوار جناب داکترھاشميان

 

ا درھند مورد پسند وتائيد تان واقع وتاريخ پشتونھ» افغان وافغانستان«ازاينکه دو مقالۀ اخير من به ارتباط 

  .دفراھم کرده ان دانشمندی سخت گير ومشکل پسندی چون شما راقناعت خاطرکه مايۀ خوشنودی من است گرديده اند،

 کانون دولت جديد ثي به حبريمعبر خ: پختونستان«سخن مسرتبار ديگرشما درنوشتۀ تان خبرترجمه کتاب 

از قلم سياستمدار فقيدافغان مرحوم عبدالرحمن پژواک است که »انهي میاي در آسیاسي يک انکشاف مھم س- پختونستان 

 -شما ترجمۀ آنرا بخوانندگان اين پورتال مژده داده ايد ،اميدوارم پيش از آنکه چشم از جھان ببندم ،اين اثر مھم سياسی
  .تاريخی را ببينم وبخوانم

 بعد از نوشتن مقاGت من برشتۀ  گوياکه -درآسمائی- )نيست» اوغان«معادل » افغان«(واما در مورد مقالۀ 

 ويا من متوجه نشده بطور غير مستقيم جوابی برای من بوده باشد، من از آن چنين برداشتی نکرده ام تحرير در آمده و

اين نوشته،مثل بسياری از نوشته ھای ديگرقبل از آن، بازتاب دھندۀ يک عده نظريات تائيد نشده از  ازسوی ديگر. ام

به مشکل ميتوان  ست کها-درسطح حدس وگمانھای برخی از پان ترکيستھا- ع علمی واکادميک سوی مجام

عيان است اما چيزيکه . درک نمودجدی از جمع آوری  يک مشت اشارات پراکنده واغلب غير  منظورنويسنده را
در محاورۀ مردم   تا ھمين اکنون . است» افغان«، معادل کلمۀ مادر زبان عوام الناس" اوغان"اينست که لفظ ،

بارھا بطورشوخی يا جدی جمله ھريک از ما گستاخی تلقی نشود استعمال ميشود واگر » افغان«معادل » اوغان«

نه  تاجيک،نهاست نه ھزاره ،» پشتون= افغان«ھمين؛ »غانوا «از ، دراينجا منظور را شنيده ايم»اوغان غولاوه،«
در ھزارسال پيش  وحتی . يکی است ھردو»افغان«و » اوغان« که اوزبک، وغيره از اين مثال بخوبی معلوم ميشود

  :استعمال کرده استديگر بحيث بديل يک  را»اوغان«و» افغان«فردوسی نيزکلمات 

  ا پا داشتکــه در   رزم با اژدھ         داشتی بد کنش جایکي دردژب

  ارذـ گنيـھمه ناوک انــداز و ژوب       زارـ، سپاھـش ھافغان  زنـژادش

 اديـ رزم بــودش بی بسیـتيبه گـ        ُـــک کــھـزادُک ی نــام بــودورا

  ! بد نژادی که اید خروشکه آمـ        زادـود با کھـ گــو ب گفت ونيدر

     به ننگاوغــاند ھمه نام ــکه آم        درنگنساني بدیدي دردژ گزچه

، »افغان«کلمهء «  «:گفته ميشود از جمله رح شده است،نيز مط ١یديگرقابل بحث اما درمقاله مذکورمسايل 

، وبه نام بسيارقديمی حوزهءميان بحيرهء سياه وبحيرهءکسپين ميآيد که »اغوان« است واز ريشهء کلمهء آذریيک 

  شخص تا کنون ھم در  به حيث نام » ابگان«و » افغان«بوده است؛ و کلمهء » آذرباييجان« نام قديمی طور خاص 

                                            
١
َخلج«ُيکی از اقوام اويغوری، ترک ھای  «-١ : منجملهديده ميشوندزياد قابل مکث   ديگرردا، موموردبحث  درمقاله -   بودند که از طريق » َ

  »را بنياد نھادند؛» خلجی « ی   در ھند س=لهبه ھند فرود آمدند و در قرن ھای بعدی)  »گلگيت« (شرقی ھندوکشمعبر جنوب
 را سکايی-مدنيت ھندوبه سوی دامنهءغربی ھند سرازير شدندو)سيستان(سکيستاناز. م. بودندکه درقرن اول قساک ھا دراصل کوشانی ھا-٢

مدنيت  دوباره به سوی شمال برگشتند و ھندوسکا ھاھند از يادگارھای آنان است؛ دوقرن بعد ھمين در راجستان  وگنداپوربنياد گذاشتند که 
، صورت تغيير ابدالی ناميده اند؛ اين دقيق نيست؛ ھيپتالی را صورت تغيير يافتهء ابدالیبرخی از مولفين کنونی  -٣.  رابنياد گذاشتندکوشانی
زبان ًبنا به تحقيقات کام@ جديد، مسلم است که نمونهء زنده و دست نه خوردهء « - ٤ . استمنیار کلمهء    است؛ و اودلی يکاودلیيافتهء 

 تاريخ قديم افغانستان ازکھزاد،تاريخ دريافتھایمتون وتمام درواقع باطل شمردن  تيزس فوق ٤اين (». استاوستايی، ھمين زبان پشتو
  .)از پوھاندداکتر زياراستپشتو او پشتانه ازحبيب هللا تژی، وکتاب پشتانه تاب  وک داکترحسن کاکر تحقيقات مختصرافغانستان از حبيبی، 

س » ھزار بودا«که درنام معبد    »)ه(ھزار« کلمهء ٥ َذکر است، صورت مفرَّ و درين متون بودايی . ااست »  A-jaraژاره - ا « کلمهء بودايیُ
و » ھميشه جوان« در متون بودايی به معنای » ژاره- ا«    و»  ژار-ا«  کلمهء   هبه اين گون.  استع1مت نفی)به مانند انگليسی ( » الف«پيشوند

  .می بوده است» جاودان«و» نا ميرا« 



  
 

 

  ٨از  ٢ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat بگيريدًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس . افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ».يجان مستعمل استآذرباي

کتابی نوشته  که ، است  دکتور زرتشت ستوده مقيم انگلستانايراناس وبشرشناس نش زبانان دانشمنديکی از 
به اثبات دراين پژوھش  وی. )مي@دی١٩٩٩چاپ(»  آران وآزربايگان- ترکان-توران يا سکائيان«:تحت عنوان 

" بصورتعربی ودرکتب " آذرآبادگان"دوسیان، آذربادگان،ودرشاھنامه فربايجان،که بشکل آذربايگ که نام آذرهرساند
استرابو، جغرافيانگاريونانی «: آمده وميگويد» آتورپات«نوشته شده، دراصل از نام يک سردار آذری بنام " آذربايجان
چون دورپادشاھی ھخامنشيان بپايان آمد : ھزارسال پيش بھنگام پادشاھی اشکانيان ميزيسته مينويسدکه٢که حدود 

در آذربايگان برخاسته آن سرزمين را که بخشی از "آتورپات"برايران دست يافت، سرداری بنام واسکندرمقدونی 
خوانده »آتورباتگان«معروف بود از افتادن بدست يونانيان نگھداشت وآن سرزمين بنام او"ماخرد"ازخاک مادان وبنام

  )١( ».شد
نخستين بارپس ازسال  )ياقفقاز(ن در کفکاز دکتورستوده از قول بارتولد مستشرق روسی ميگويد که نام آذربايجا

  )٢(."بکار برده شده است١٩١٧ترسائی  

،  استه در روزگار قديم نام آزربايجان بوداغوان يا افغان دکتورستوده در ھيچ جائی از کتابش نميگويد که
اط�ق  افغانستان قديمبه ساکنان سرزمين ) م٢٧٣-٢٦٠حدود( ساسانی شاپوردر کتيبۀ» ابگان«و» افغان «درحالی که
  )٣.(، زيرا قلمرو حاکميت ساسانی تا پشاورميرسيده استشده است

 شمار آريائيان ب وسکائيان تيره ای از)٤( شده هدانست» سکائيان«ھمان » تورانيان«،رستودهوکتدبنابر تحقيقات 
  با ترکھا يا ونسبیو ھيچگونه حسب ) م. رن دوم قدھه سوم ق(د که درعھدپارتيان در سيستان متمکن شدندمی رو

  )٥.(مغولھا نداشته اند
وگرجی  اصل ونسب وريشۀ افغانھا وبخصوص پشتونھا را به ناف ترک ومغول ويھود وارمنی به ھرصورت،

درگذشته نيز چنين نوشته ھای از جانب مؤلفان اقوام واتنيک . چسپاندن، نخستين ت�ش نيست وآخرين ھم نخواھد بود
رت گرفته است،اما مھم اينست که خود مردم  مورد بحث درحال حاضر خود را چگونه ھای ديگر در افغانستان صو

ودر چه ھيئت يا صورتی می بينند؟ آيا چنين نسبت ھايی را می پذيرند يا نمی پذيرند؟ تا آنجايی که من درک کرده ام، 
ونه  ،نه گرجی ونه اويغوری ونه آذری نه خود را ترک ميدانند ونه مغول، نه يھود ونه ارمن) پشتونھا(بقول قدما افغانھا 

  . ، بلکه اول خود را مسلمان وبعد افغان ميشمارند ودر برخی حاGت اول  افغان و بعد مسلمان ميداننداوغوز
 مي�دی، آقای داکتر قيوم راعی برGس که در کشورچين تحصيلکرده ٢٠٠٠سال قبل يعنی دراوايل سال  چند

آريانای «که در مجلۀ  مقالتی نوشته بود داکتری گرفته اند، در جواب پوھاند داکتر زيار،ًوغالبا از آنجا در رشتۀ زبان 
آنچه از آن مقاله بخاطرم مانده اينست که داکتر راعی مدعی شده بودکه . در استکھلم به نشر رسيد" برون مرزی
اند،اولی از جمله ترکان  ترک تبار  ريشۀ خوداز لحاظ اصل و» ابدالی «و » غلجی«سوب به قبايلپشتونھای من

دريا به افغانستان وارد شده اند اند که در قرن پنجم مي�دی ازشمال  آمو»  ھيپطالی«ودومی از جمله اقوام » جَلَخ«
وادی ارغنداب وترنک زابلستان يعنی  وآنھايی که به ه وپس از مدتی از شمال ھندوکش به جنوب ھندوکش وارد شد

  .اطوار پشتونھا را کسب کرده اندسرازيرشده اند،زبان وعادات و
 مرحوم داکترصاحب جاويد نيز مقالتی درمجلۀ ١٩٦١ يا ١٩٦٠ممکن شما ھم بياد داشته باشيد که درسالھای 

َخلج« مورد قبايل ادب در نوشته بود وسپس پشتونھای غلجی را بقايای ھمان ترکان خلجی » غلجی«و» َلجیخ«و» َ
اعث عصبيت نويسندگان قوم غلجائی شده بود براثر اعتراض آنھا به مقامات دانسته بود، نوشتۀ داکترجاويد که ب

پوھاند عبدالحی بعدھا  .حکومتی،داکتر جاويد مرحوم کرسی استادی خود را برای مدتی در پوھنتون کابل ازدست داد
انه آن رساله نزد  متاسف. بودنظريات داکترجاويد را رد کردهدر آن رساله حبيبی،بجواب آن مقالت رساله ای نوشت و

  .من موجودنيست تا نکاتی را از آن دراينجا بازتاب ميدادم
ين معاصرکشوراست ودارای انرژی متفکرازتوانا وبدست قلمکه (مقاله محترم ممکن است نويسنده اکنون ھم 

کرده باشد تا نيت )  وسامی تبار يعنی نه ترک نه تاجيک ونه پشتون است سيد،ودراصلميباشدفوق العاده در نويسندگی 
) ترک ومغول ( زردنژادبازماندگان پشتونھا را زيرسوال ببرد وآنھا را ساکنان منطقه و ازجمله آريائی بودن   نظريۀ 
آقايان  و زبان شناسی است که دراين زمينه می بايد دانشمندان تاريخ مکث وتأمل وتأئيد مستلزم  ولی اين نظر،بشمارد

قدم بجلوگذارند و اندوخته به حيث زبان شناس  و پوھاند داکترصاحب زيارن مؤرخ به عنواپوھاند داکتر حسن کاکر 
ند و ثابت نمايند که دانشمندان تاريخ وزبان شناسی در مورد اقوام مقاله ارائه کن نويسنده تخصصی خود را بهھای 

   ساکن درافغانستان  بخصوص اقوام پشتون  چه چيزی برای گفتن دارند؟
Gت خود را ًصدای استاد ھاشميان  لبيک گفته باشم،عجالتا دراينجا بخشی از يکی ازمقا همن برای اينکه ب
نوشته بودم وبه نکات اساسی مورد » افغانھا يھودی اند يا آريائی؟«  سال قبل تحت عنوان بازگومی نمايم که  شش

  .بحث مقالۀ متذکره نيز اشاره شده است
رواج وگسترش دانش زبانشناسی با « :مينويسد "اوستا" عنوانخود به در رسالۀ تحقيقی  اکادميسين داکترجاويد

. يھوديان ھيچگونه نسبتی ندارنداسباط از نژاد آريائی استند و با ) پشتونھا(= » افغانھا« به اثبات رسيده که ين نکتها



  
 

 

  ٨از  ٣ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat بگيريدًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس . افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

چاپ رسانيده، با اثبات  به ١٩٠١خود که درسال » تتمة البيان فی التاريخ افغان«سيد جمال الدين افغانی نيز درکتاب 
  )٦(».عدم مشابھت زبان پشتو با عبری، اين نظريه را مردود دانسته است

 مونت استوارت الفنستوننخستين مؤلف غربی که دربارۀ اصل ونسب افغانھا، روايات عنعنوی را رد کرد، 
او کتابش را . ستالفنستون مؤلف جامع ترين کتاب در بارۀ  مردم  و فرھنگ و سرزمين افغانستان ا. است
او اين شجره نسب را که افغان از نسل اسرائيل . مي�دی نوشته و درآن بحثی دارد درباره شجرۀ افغانھا١٨١٤در

افغانھا خود را از اوGدۀ کسی بنام : پنداشته شده ، با يک سواليۀ بزرگ نشانی ميکند و ازروايتی ياد آورميشود که
پس از اسارت به » افغان«آنان ميگويند که چندتن از فرزندان .  اسرائيل ميدانندپسرارميا فرزند ساول پادشاه» افغان«

 مين ٤۵اين راويت که ملک ساول : الفنستون ميگويد. کوه ھای غورکوچيدند و گروھی ديگر به حومه عربستان رفتند
ًت اوG اين روايت با متن  پشت به ساول ميرسد، بادقت در تورا٣٧نسل بعد ازابراھيم پيغمبربوده است و قيس بعد از 

و اگر به حقايق يادشده اين راھم بيفزائيم .  سال زمان Gزم است١٦٠٠ پشت، ٣٧تورات مطابقت ندارد  و دوم برای 
  )٧.(نبوده است» افغان«صاحب نوه ای بنام ] در اينصورت ساول[که ساول پسری بنام ارميا يا برکيا نداشته است،

حث، به ياداشتی در مورد نسب نامۀ افغانھا اشاره ميکند که توسط ويليام جونز سپس الفنستون درپاورقی اين ب
William Jones اين دانشمند برجسته ميخواھد « :الفنستون می افزايد. ترجمه شده است» وانسيتارت« تھيه و بوسيله

  :اين نسب نامه فرضی را بر پايۀ چھار دليل تقويت کند

ارزارت،نام سرزمينی است که به . ستاArsarethنام ھزاره و ارزارتنخستين دليل او،وجود شباھت ميان 
 يھوديان به آنجا پناه برده بودند، اما اين دليل که در اصل ھم قناعت دھنده نبود، با اين واقعيت Esdrasقول اسدراز

  .ه داده استًباطل ميشود که ملت ھزاره  بعدا در آن بخش از افغانستان ماوا گرفته و نام خود را به آن منطق

  .دليل دوم مبتنی برآثار مؤرخان فارسی زبان است که آنھم ھرگز اعتباری ندارد

دليل سوم مبتنی برشباھت نامھای يھوديان و افغانان است، اما آن نامھا راھم ممکن است آنان مانند ديگر 
  . نداردنامھای باستانی آنان ھيچ شباھتی با نامھای يھودی. مسلمانان از عربی گرفته باشند

شايد . آخرين دليل مبتنی برشباھت بين زبانھای پشتو وکلده است که خوانند خود ميتواند دراين مورد داوری کند
مشترکاتی در رسوم و رواج ھای يھوديان و افغانان باشد، اما چنين مشابھت ھا درميان بسياری از ملل در يک دوره 

ھت ھا م�ک اثبات ھويت باشد، پس ميتوان گفت که تاتارھا، عربھا، اگر چنين مشاب. معين ميتواند  وجود داشته باشد
  .آلمانھا و روسھا از يک نژاد اند

افغانان را يک قوم قفقازی و با ارمنيان خويشاوند  ميدانند، اما تاجائی - بـيش از يک تن- دگان اروپائی    نويسن
زيست دارند، اما ) ھندوکش(ی سلسله کوه معروف قفقازکه به نام قفقاز ارتباط ميگيرد، افغانان ھنوز ھم در دامنه ھا

دربارۀ نسب ارمنی آنان ھم ھيچ اط�عی در . ھيچ دليلی نيست که آنان روزگاری درغرب دريای خزر بوده باشند
ارمنيان حکايت ميکنند که افغانان برای گريز از . ھرچند که ارمنيان پيوسته دراين مورد سخن ميگويند. دست نيست

  .ی فرض طوGنی مسلمان شدند، اما تاريخ چنان مخالف اين حکايت است که نيازی به بيان نداردروزه ھا

بايد بيفزايم که من شماری از واژه ھای  زبان ارمنی را با  پشتو مقايسه کرده ام و ھيچ مشابھتی ميان اين دو 
روجود پيوند ارمنيان قفقاز با افغانان که اصرار ب- باری چند واژه پشتو رابرای يک دانشمند ارمنی . زبان نديده ام

  . گفتم و او  سرانجام گفت که ھيچ مشابھت يا  واژه مشترکی  نيافته است-داشت

کلمه زبانھای گرجی را با کلمه ھای معادل ٢۵٠در مورد ديگر زبانھای قفقاز چنين فرصتی نيافتم، اما در حدود 
 که جھانگرد آلمانیتنھا يک . افغانان را با اقوام غرب قفقاز پيوند دھمپشتو مقايسه کردم وھيچ مشابھتی نيافتم که بتوانم 

بسياری از افغانان را درآنجا ديده است که با ارمنيان ارتباط داشته ) م١٨قرن(نامش رافراموش کرده ام، درسدۀ گذشته
  ) ٨(» .است

  غان از دست نادرافشار، يک اين گفتۀ جھانگرد آلمانی درست به نظر می آيد، زيرابعد از شکست شاه اشرف اف

گروه چندھزارنفری ازسپاه افغانی بسرکردگی آزاد خان افغان بسوی آذربايجان عقب نشستند و درآنجا مدتی آذربائيجان 
را درتصرف خود نگھداشتند، شکی نيست که آنھا از بيم نادرافشار، به طور کلی و يا گروپی  به ارمنستان رفته باشند 

  . شار درامان بمانند و سرانجام درآنجا به تحليل رفته اندتا از پيگرد نادراف

پس از الفنستون، کسی که بطور علمی و اساسی در مورد اصل و نسب افغانھا تحقيقات کرده  و تمام روايات 
» Dornدورن«موسوم به غربی لوم اجتماعی و مستشرق نامدار عنعنی  و اسطوره ای را رد نموده است، دانشمند ع

اين شخص در پھلوی . خش عمده از زندگی خود را وقف مطالعۀ شناخت زبان و تاريخ  پشتونھا کرده استاست که ب
را به زبان انگليسی ترجمه  و در ) تاريخ خانجھانی ومخزن افغانی(ديگر کارھای تحقيقی خود، کتاب نعمت p ھروی

واياتی که افغانھا را ازنسل يھود ميشمارد اين دانشمند در ارتباط به ر.  به چاپ رسانده است١٨٣٦لندن در سال 
اينکه مورخان فارسی زبان، پشتونھا را از نسل يھود می پندارند، اين ادعا بجز از يک گپ چيز ديگری را « :مينويسد



  
 

 

  ٨از  ٤ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat بگيريدًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس . افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

نويسندگان اين روايت بدون آنکه ماھيت  مسئله راکشف کنند،برمبنای رسوم وعنعنات خود روايات را . کنديثابت نم
  )٩(».ق مسلم ثبت ميکنندبجای حقاي

مخزن «برمبنای روايات شفاھی ويا کتاب بودن افغانھا را يھودی نويسندگان غربی ايکه تئوری 
شجره نامه انسانی ونسبی افغانھا، نام ھای مشترک : پذيرفته اند، ميخواھند براساس ارايۀ فکتورھای چون»افغانی

ود، شباھت ھای فزيکی وجسمی ميان افغانھا و يھوديھا، و درميان افغانھا وعبرانيھا مثل، سليمان، يوسف و دا
  . درتورات عھد عتيق وغيره، ادعای خود را ثابت کنند" کابل"موجوديت نام 

عبالحميدمحتاط نيز درتاريخ تحليلی افغانستان ت�ش کرده است تا روايات مستشرقين غربی را جمع آوری 
م شده يھوداند واز قول سرويليام جانس مينويسد که افغانھا ازجمله ده قبيله وثابت نمايد که پشتونھا بقای ھمان ده قبيلۀ گ

   )١٠(.گم شده اسرائيل ميباشند
در مورد شباھت نامھای افغانھا و يھودھا مينويسد که دليل اين امراين است که افغانھا مسلمان » Dornدورن«

و اينکه چھرۀ افغانھا و يھودھای . ی و قومی دارنداند و بسياری از نام ھای مسلمانان و يھودھا منبع مشترک تاريخ
دورن برای رد اين سخن  قول جان ملکم را . شبيه ھم اند، اينھم دليل محکمی نيست که بگوييم افغانھا از نسل يھود اند

اگر شباھت چھره ميان دوجامعه دليل اين باشد که آنھا از عين نسل اند، درآنصورت «:شاھد ميآورد که گفته است 
ُکشميريھا ھم از لحاظ چھرۀ خود ميتوانند يھودی شمرده شوند، چرا که يک تعداد از کشميريان غربی، کت وُمت مثل 

  )١١(».يھوديان اند

ارمنی » اغوانان«اگرانسان سوابق تاريخی :  اند نيز رد ميکند و ميگويدارمنی اBصل،اين نظرکه افغانھا دورن
نھا افغا ارمنی و اغوانانمطالعه کند، بزودی درمی يابد که » رات ارمنستانخاط«تحت نام » سينت مارتن«را درکتاب 

  .ًيکی نه، بلکه دو قوم کام� جداگانه اند

از خانوادۀ  بزرگ ھند واروپائی ) پشتونھا( نظر گرجی بودن افغانھا را نيز رد کرده  ميگويد که افغانھا  دورن 
 افغانھا عضوی از آن خانودۀ بزرگی است که جرمنھا، ھنديھا،  من اين نظررا قبول دارم که«:اند وع�وه ميکند

مگراز آنجا که برای اثبات اين امرسندی در دست نيست که نشان بدھد . سلوانيھا و يونانيان به آن پيوند دارند
  و يا يونانيھا و جرمنھا از نسل ھنديھا اند، ھمينگونه بطور يقينی نميتوان گفت که افغانھا اوBدۀ فارسيان قديم

  ) ١٢(».فرزندان ھنديان قديم اند

در اين زمينه که افغانان « :مينويسد» ظھور افغانستان معاصر«  وارتان گريگوريان، محقق ونويسنده کتاب 
بطور يقينی ميتوان گفت که . براستی از نسل يھود باشند،چيز قانع کننده ای دردست نيست که برمبنای آن استناد شود

 ھيچگونه ارتباطی نيست، و بر آن شجره نامه ھای قبيلوی که تسلسل زمانی آنھا بگونًه زبان عبری وزبان پشتو ميان 
در مورد منشاء نسل افغانھا نظريًه روايتی که کم و زياد توجيه پذيرمينمايد، . افسانوی بيان شده، نميتوان باورکرد

افغانھا شايدچنين ميخواستند که درگام : دازسوی نويسندگان معاصر کشف و توسعه يافته است، چنانچه گفته ميشو
نخست درميان خود و درگام بعدی درميان قبايل ديگر پيوند عمومی کلتوری ونژادی را حفظ کنند، پس برای آنکه 

قبل از اس�م راکمايی کرده باشند، باقبول کتب مقدسًه تورات و انجيل اين راه را ) يکتاپرستی" (مونوتيزم"افتخارات 
  .برقرارکنند  تا توانسته باشند ميان شجره قبيلوی خود با روايات موسوی و عيسوی واس�می پيوندھموارکردند

دانشمندان عصرحاضرنژاد افغانان و ايران را از يک منشاء ميدانند که از ھند و اروپاپی يا آريايی جدا شده و 
گريگوريان ع�وه » .ا ترکيب شده استمغول و ترک و ديگران با آنھ: درآخرکم و بيش گروپ ھای ديگر اتنيکی چون

تقسيم بندی بسيار قابل اعتبار زبانشناسی را دنبال ميکند که براساس آن مردم افغانستان به » مارگنسترن«:ميکند که
، وگروپ ارديک % ١٣،گروپ ترکی% ٨٦) آريايی(= گروپ ايرانی : چھار گروپ عمده تقسيم و از ھم تميزميشوند

: اين شکل تقسمات، آن اعتراض افغانھا رابه پايان می بردکه ميگويند. درصد را تشکيل ميدھندنيم درصد و بقيه نيم 
  )١٣(» .نويسندگان خارجی ت�ش ميورزند تا افغانستان رايک جامعه کثيرالمليت قلمداد کنند

ًکه تقريبا شصت سال از عمر خود را صرف " Morgenstiren مورگنستيرن"ىجمستشرق ودانشمند نوروي
اسائى زبان پشتو و گويندگان آن زبان و مبدأ قوم پشتون نموده، قبل از مرگ خود در کابل در سيمنار بين المللی شن

 سالۀ خود را به ٦٠ايکه بمناسبت تأسيس مرکز تحقيقات بين المللى پشتو تدوير يافته بود، ثمرۀ  پژوھش و تحقيقات 
زبان پشتو دنبالۀ زبان ساکى است و پشتونھا در اصل «: کهدانشمندان داخل سيمنار اظھار نموده و قاطعانه گفت 

  ».بقاياى ھمان ساکھا استند و ديدگاه ديگرى قابل پذيرش نيست

د، به استناد ھمين تيزس استاد خود کتابی ميباش که يکى از شاگردان مورگنستيرن پوھاند داکتر زيار
  مي�دی نوشته و درآن در پرتو ٢٠٠٠در سال» پشتو او پشتانه د ژبپوھنى په رنا کى«صفحه زير عنوان ٤٠٠در

دانش زبان شناسى و اتنولينگويستيکى شواھد و اسنادى را بررسى و ارائه نموده که ثابت ميکند پشتونھا بقاياى نسل 
من بصفت « : پوھاند زيار در اين باره مينويسد. ساکھا اند و زبانى را که به آن تکلم ميکنند، زبان ساکى است

زبانشناسى و پيوست با آن ايرانشناسى و بگونۀ فرعى نژاد و بشرشناسى، سالھا پيش اين را وظيفه و دانشجوى 



  
 

 

  ٨از  ٥ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat بگيريدًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس . افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

مسؤوليت خود شمرده بودم که به نگارش تاريخ زبان پشتو دست بيازم و در اين راستا از ھمه نخست سخنرانى 
 مرگش در سيمنار بين المللى تاسيس روانشاد مورگنستيرن استاد خود را اساس کارم گردانم که درست سه سال پيش از

 ٦٠را در نتيجۀ تحقيقات » ساکى بودن پشتو و پشتونھا«مرکز تحقيقات بين المللى پشتو در کابل ايراد نمود و درآن
از ھمين سبب در پى آن شدم تا از لحاظ اتنولينگويستيکى، وابستگى ... سالۀ خود در اين زمينه قاطعانه اع�م داشت

نخست از ھمه کوشيدم بر . را مورد مطالعه و بررسى قرار دھمتو و ھم تبارى ساکھا و پشتونھا زبان ساکى و پش
تاريخ و راه و روش زندگى ساکھا روشنى اندازم و به تعقيب آن وجوه مشترک آنان با پشتونھا را زير مطالعه قرار 

  ) ١٤(»...ين دو قوم را نيز بررسى نمايمدھم و افزون بر وابستگى زبانى، رشتۀ ارتباط اتنيکى بين ا

ن غربی را در ات ونتايج تحقيقات محققان ومستشرق که تمام نظرياافغانديگرزبان شناس در اين راستا دانشمند 
مورد اصل و نسب پشتونھا و پيشينه تاريخی و سکونتگاه شان جمع آوری نموده  و برآن نظريات بطور ھمه جانبه 

 دانشمند زبانشناس واستاد پوھنتون کابل است که نتايج اين مطالعات را یږ P تحبيببحث کرده است، پوھانددکتور 
 اثری است تحقيقی مبتنی براسناد ،پشتانه .به نشرسپرده است) ش١٣٧٧(=١٩٩٩در » پشتانه«درکتابی تحت عنوان 

ه آن ھمه تحقيقات وشواھد کتبی و نظريات و تحقيقات پژوھشگران داخلی و خارجی که مؤلف  از جمع بندی و مقايس
  .نتيجه گيريھای علمی بعمل آورده است

 و با قوم پشتونھا از اعضای مھم خانواده ھندواروپائی اند دراين کتاب مؤلف به اين نتيجه دست يافته است که 
اسرائيل ھيچگونه پيوند خونی و نژادی و زبانی و کلتوری ندارند، مگر درعين حال دارای برخی خصوصيات مختص 

 »جنگاوری« و » شجاعت« و»پشتونولی«و » ننواتی«و » مھمان نوازی«:وممتاز نيز استند که از آن جمله بخود 
  )١٥(. از صفات برجسته اين قوم است »سادگیصفا و«و

روشنايی از قول ابن بطوطه سياح معروف عربی در قرن رؤوف  نويسنده ژرف نگر وتوانمندافغان، آقای 
ومحل زيست آنھا معلومات داده، ) افغانان(،نه تنھا در مورد اين قوم]رحله[ز درکتابشابن بطوطه، ني«:ھشتم ميگويند

بلکه ضمن بيان تعلق نژادی آنھا به شاخه ھايی ازاقوام آريائی، زبان آنھا را نيز شامل خانواده بزرگ ھند واروپائی 
  )١٦(».ميداند

که » پشتنی قبيلی او روايتی شجری«، رساله يی دارد زيرناممحمدمعصوم ھوتک دقيق النظرافغان، محقق
اين بحث چنان مستند،مستدل ومنطقی تحقيق شده که .ًدرفصل دوم آن ،براصل ونسب پشتونھا، بحث نسبتا جامعی دارد

  . بخاطر ارزشمندی آن بخش عمدۀ آنرا اينجا نقل ميکنم

نھا يعنی از معرفی آقای ھوتک برای درک بھترموضوع، کارخود را ازمنبع اصلی  شجره نسب روايتی پشتو
مي�دی ١٦١١= ھق١٠٢٠نعمت p ھروی نورزی درسال : مخزن افغانی ونويسنده آن شروع ميکند و مينويسد که

 سال درمحکمه ٣۵نعمت p ھروی فرزند خواجه حبيب p ھروی است که مدت . را نوشت» محزن افغانی «کتاب
  .ھجری درآگره درگذشت١٠٠٣ان خدمت کرد و درسالامپراتور ھندوست) ج�ل الدين اکبر(شاھی دولت اکبر

 ھجری او ٩٩٣ از دوران کودکی نعمت p ھروی اط�عی در دست نيست، مگر اينقدر ميدانيم که در سال 
بجای پدر برتخت سلطنت ) جھانگير(وقتی شھزاد سليم . ناظم کتابخانه عبدالرحيم خان خانان، سپھساGر اکبرپادشاه بود

 سال خدمت نمود وسپس ١١نعمت p دراين مقام . p ھروی را به صفت منشی دربار خودمقرر کردتکيه زد، نعمت 
خانجھانخان براو به صفت يک پشتون اعتماد داشت واو  را با خود درسفری . به خدمت خانجھانخان لودی درآمد

نعمت p ھروی در اين سفربا ). ق١٠١٨(ھمراه برد که به قصد آرام کردن غايله مرھته ھا به دکن صورت گرفته بود
»  مخزن افغانی« معرفت حاصل کرد که او را در نوشتن کتاب ړيک شخصيت آگاه ديگرپشتون يعنی ھيبت خان کاک

 از دوستان نزديک خانجھان خان بود وازسرگذشت  او چيزھايی ميدانست ړھيبت خان کاک. بسيار تشويق وکمک نمود
 او اط�عات فراوانی از اصل ونسب و طرز زندگی ووضعيت اجتماعی پشتونھا در .که ديگران برآن اط�عی نداشتند
شخص » مخزن افغانی«مگر فراموش نبايد کرد که مشوق اصلی نوشتن کتاب . اختيار نعمت p ھروی  گذاشت

تاريخ « شخيص خانجھانخان لودی بوده است و به ھمين دليل بود که نعمت p ھروی کتاب خود را بعد از تکميل
اين بدين معنی است که مسبب اصلی به ميان آمدن اين  تاريخ، خانجھان خان لودی . نام داد» خانجھانی ومخزن افغانی

  )١٧.(بوده است

بنابر روايات مخزن «:آقای ھوتک بعد ازاين به معرفی کتاب پرداخته ودرمورد مضمون اصلی کتاب مينويسد
گفته ميشود که ساول در . پنداشته شده اند) طالوت(بنی اسرائيل از نسل ساولافغانی، پشتونھا  بنی اسرائيلی اند و در

. ناميده ميشدند»برخيا«وديگری» ارميا«ودو پسر داشت که يکی . پادشاه بنی اسرائيل بود) ع(زمان حضرت اسماعيل 
سليمان بود و نام نامداشت که سپھساGر حضرت » افغنه«پسرارميا. برخيا وزير حضرت داود بود وارميا سپھساGرش

در زمان .چھل فرزند داد وبه آصف ھژده فرزند» افغنه«خداوند به .پسر ارميا، آصف بودکه سمت وزارت داشت
درگذشت حضرت سليمان ،از اوGده اين دوبرادر يک قبيله بسيار نيرومندی بميان آمد که در تمام بنی اسرائيل نظير 

پادشاه » بخت النصر«رت سليمان به نافرمانی از خدا کمربستند وخداوند ميگويند بنی اسرائيل بعد از فوت حض. نداشت



  
 

 

  ٨از  ٦ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat بگيريدًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس . افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

آخرين . برخی از قبايل بنی اسرائيل به عربستان وبرخی ديگر به غور مھاجرت کردند.بابل را برآنھا مسلط کرد
  آخرين  ن غورواز يھوديا. سرکردۀ يھوديان مھاجر درعربستان، خالد بن وليد بود که نيکۀ مادری برخی از پشتونھاست

  )١٨(».است) داماد خالد بن وليد(شخصيت نامدار قيس

وتا قرن نزدھم به حيث  دھا طرفداران ومخالفينی پيدا کردروايات مخزن افغانی بع« :آقای ھوتک می افزايد
طرفداران اين نظريه ، پشتو را شکل متحول زبان عبرانی دانستند وزبان . يک نظريۀ مسلط وقبول شده دوام آورد

در نيمه اول قرن نزدھم دانشمندان اروپائی نظريۀ بنی اسرائيلی پشتونھا را مورد سوال وتحقيق .... سامی گفتند
قراردادند وبعد از مطالعات طوGنی تاريخی، اتنيکی و زبانشناسی به اين نتيجه رسيدند که بگويند نظريۀ يھودی بودن 

البته در مراحل مختلف تاريخی . ره ئی آن از دور ھويدا استپشتونھا بر تھداب محکمی استوار نيست و جوانب اسطو
افراد يا گروھی از اقوام سامی با پشتونھا درآميختند و در اين قوم به تحليل رفته اند، مگر حقيقت اينست که پشتونھا نه 

  )١٩(».از قوم سامی اند و نه زبان شان زبان سامی است

اين روايت مخزن افغانی، ماخذ تمام آثاری شده  که درباره «:هآقای ھوتک به اين نکته نيز اشاره ميکند ک
تاريخ مرصع، خ�صة اGنساب، صولت افغانی، شوکت افغانی، توزک افغانی، تواريخ .پشتونھا نوشته شده اند

ھمچنان يک تعداد مولفين غربی نيز بر . خورشيدجھان، دپشتنوتاريخ، وديگران محتويات مخزن افغانی را گرفته اند
در ميان محققين غربی،رئيس انجمن آسيائی بنگال ويليام . قبول کرده اندرا ايت مخزن افغانی تکيه کرده وآن راويت رو

، William Moorcroft، ويليام مورکرافتAlexander Burnes، الکساندربرنس William Jonesجونز
و ھنری جورج  H.H.Bellew، والتر بيليوG.h.rose، جورج روزCharles Massonميسن  چارلس
 ھواداران جدی زا ، از طرفداران نظريه يھودی بودن پشتونھا اند واز آن ميان جورج روز H.G.Ravertyراورتی

   John،جان ملکم Mounstuart Elphinstonستوارت الفنستونت در مقابل اينھا مون.اين نظريه است
Malcolm و برنارد دورن  Barnard Dornيه ھستند وپشتونھا را آريائی ميداننداز مخالفين سرسخت اين نظر ).

.) برای خواننده بسيار کمک ميکند» پشتانه«برای درک نظريات اين مستشرقين کتاب ذيقيمت دکتورحبيب p تژی 
)٢٠ (  

  : آقای ھوتک تناقضات در نظريۀ اسرائيلی بودن را بطور مفصل برشمرده و برخی موارد آن چنين است

  .يک موجود خيالی است) افغنه(نيست، پس فرزندش »  ارميا«ھيچکسی بنام) الوتط( در ميان پسران ساول -

  .وجود ندارد)افغنه(بقول ظفر کاکاخيل ، در تورات کسی بنام

در ميان فرزندان ساول بنام برکيا يکتن وجود دارد که صاحب پسری بنام آصف است، ولی اينکه او در عھد  -
  ....ت ھيچگونه اشاره ئی نيستحضرت سليمان وزير بوده باشد، در تورا

اين يک امربسيار عجيب نيست که پشتونھا زبان «:مدعی است که» جورج روز«محقيقين غربی واز جمله  -
عبرانی خود را فراموش کرده باشند، زيرا وقتی که چند قبيله از مسکن اصلی خود جدا و در يک سرزمين ديگر در 

گری داخل شوند وآميزش پيدا کنند،آنگاه اين يک امرعجيب نيست که زبان ميان قبيله يا جمعيت نيرومند و انبوه دي
در نھايت به افغانستان رفته اند و پشتونھا از نسل ھمين ده قبيله ... ده قبيله اسرائيلی ... اصلی خود را از دست بدھند

  » .اند

نيرومند وانبوه کيھا بوده اند؟ که اوGدۀ ھمين ده قبيله بوده باشند، پس آن جمعيت افغانھا اگر بقول جورج روز، 
را ازدست داده اند  وبجای آن اکنون به زبان پشتو صحبت ) عبری(اين ده قبيله يھود درميان آنھا زبان اصلی خود

آيا اين حکم خود اعترافی براين حقيقت نيست که قبل . بايد زبان آنھا پشتو بوده باشد] آن جمعيت ھرکه بوده. [ميکنند
[ ده قبيلۀ يھود ، اينجا جماعتی انبوه ازقبايل پشتون زندگی داشتند که زبان شان ھم پشتو بوده است؟ ازنابودی اين 

درھمينجا از جورج روز وامثال اوبايد پرسيد که چطور ممکن است که قبايل ده گانه که اوGده شان امروز به مليونھا 
 ده کلمه از زبان اصلی شان ھم وجود نداشته باشد تا تن رسيده، زبان اصلی خود را چنان فراموش کرده باشند که حتی
  ]دليل و سندی برای تائيد نظريه يھودی بودن شان شده ميتوانست؟

در روزگار بميان آمدن نظريه سامی بودن افغانھا، پشتونھا درھند با دوقوت ... «: آقای ھوتک می افزايد
يل مغولھا و ھندوان شجره نسب خود را به حام پسر نوح بقول ظفرکاکا خ. روبروبودند، يکی با مغول وديگری ھندوان

برای آنکه پيوند خود را با ھردوی  ميرساندند، پشتونھا که با مغولھا رقابت سياسی وبا ھندوان دشمنی مذھبی داشتند،
تسکين يکی برای : اين کار دو فايده برای شان داشت.گسسته باشند،سلسله  نسب خود را به سام ابن نوح رساندند آنھا

عقدۀ مذھبی خود را از ھندوان جدا کردند و با عرب که به نظر شان قوم بسيار مقدس پنداشته ميشد، پيوند دادند و دوم 
اينکه جھت ابراز مخالفت با رقبای سياسی خود تھداب تئوريکی ساختند و برای آنکه به شجره نسب خود رنگ وصبغه  

اگر برای سازندگان اين « )٢١. (را اضافه کردند» افغنه«خصی بنام منطقی داده باشند، در ميان اوGدۀ ساول، ش



  
 

 

  ٨از  ٧ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat بگيريدًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس . افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

از نام افغان سابقه دار تراست، ھيچگاھی  ] پختون امروزه[= پکتھون= پشتون: افسانه، اين موضوع روشن می بود که
  )٢٢.(نمی گذاشتند، بلکه شبيه پشتون نامی برای پسرش ميتراشيدند» افغنه«نام پسر ارميا را، 

  به نظر من اصل ونسب اقوام وقبايل : وتک در پايان رساله اش يک نتيجه گيری علمی نموده مينگاردآقای ھ

  وھمچنان در باره شجره نامه روايتی آنھا تحقيقات  سالھای اخير که نوشته حاضر حلقه کوچکی از اين ) پشتون(افغان

  :سلسله است، بطور قاطع برچند موضوع ذيل نقطه پايان ميگذارد

در طول . برمبنای علمی استوار نيست، بلکه پشتونھا آريائی اGصل اند)پشتونھا(يه سامی بودن افغانھانظر -
  .]عيبی ندارد[ شده باشند]اگر[تاريخ ممکن است گروپ ھای قومی سامی نژاد با آنھا مخلوط شده باشند، 

در شجره ھای روايتی که از .پيوند پشتونھا با قيس عبدالرشيد يک روايت افسانوی است وقابل قبول نيست -
وقوم کاسی  وبه ھمين نام دره ای درغور مورد مطالعه قرارگيرند، » کوه کسی« قيس تذکر رفته، آن تذکر بايد بارتباط

  .نه اينکه ازآن به صورت يک نام عبرانی برای توجيه اسرائيلی بودن پشتونھا استفاده شود

  .قابل قبول است ونه قابل تکراردر مورد نام غلجائی، افسانه ساخته شده، نه  -

  .غلجی وخلجی ، دو نام ھای يک قوم است وجدا کردن آنھا نه قابل قبول است ونه قابل تکرار -

پشتون، افغان، پتھان، روھيله، نام ھای مختلف وجداگانه  يک واحد اتنيکی اند که ازآن ميان، کلمه افغان به  -
ان به عنوان ھويت ملی قبول شده است وع�وه بر پشتونھا، برتمام اقوام پيمانۀ وسيع تری برای تمام اتباع افغانست

  .واتنيک ھايی که در ساحه جغرافيائی وسياسی افغانستان زندگی ميکنند، اط�ق ميشود

پشتونھا، تنھا فرزندان سره بن، غرغشت وبيت نيکه نيستند، در ميان پشتونھا برخی از اقوام چنان بزرگ  -
ديده )باG آسمان، پائين سليمان خيل= پورته آسمان، کشته سليميان(ه مصداق آن را در ضرب المثل وکثيراGعده اند ک

  .ميتوانيم

اين . از زبانھای ھندواروپائی از شاخه شرقی به گروپ زبانھای اوستائی تعلق دارد) پشتو( زبان پشتونھا -
رق وغرب برآن متفق الرأيند ونقطه ترديد بران موضوع به مثابه يک حقيقت انکار ناپذير قبول شده که دانشمندان ش

  )٢٣(».نمی بينند
   با توجه به تحقيقات پوھاند زيار و مورگنستيرن و گرگوريان و پوھاند تـژی، محقق محمدمعصوم ھوتک و ديگر 

ھالی  قناعت انميتواندبنی برترک ومغول ساختن افغانھا تيزس ھای جديد مدانشمندان زبانشناسی به نظر ميرسد که 
   .ندتخصص را فراھم ک

 بر دو   بايد، به تکرار، «: که در فرجام گفته اند ديگر نکته وبريکز بحث برمواردديګرمقاله درميګذرمْعجالتا ا
 که در يک يک موزاييک بسيار رنگين قومی است، افغانستان  ،يکی اين که:  و تأکيد کرد  تصريح   حقيقت

) بھتربودگفته ميشد به اقوام( جدا کردن اين موزاييک به مناطق ند يافته اند وبا ھم پيوخويشاوندی ريشه دار تاريخی 
» ژن«و از ھمين نظر ھم آن بررسی ژنيتيک درست به نظر ميرسد، که ثابت می سازد که  دقيق است ونه ممکن؛  نه

  ».  است  ا،شاکله ھای ژنيتيک مردم افغانستان کنونی، اعم از ھمه اقوام به شمول پشتون ھ يکی از مغولی

شاکله ھای ژنيتيک مردم افغانستان کنونی، اعم از ھمه يکی از  مغولی» ژن« (:نويسنده  که ميگويد اين سخن
درست است،به اين تاحدودی  ميگوئيم وقتی. درست است وھم نيستھم تاحدودی ). است اقوام به شمول پشتون ھا،

 واعراب  وساکھا وکوشانيھا وھيپتاليان ھاگرفته تا ھندی مھاجم از يونانيھا تمام اقوام» ژن «ممکن استدليل که 
درشکل بندی در وجود ساکنان افغانستان موجود باشد ووبابری  مغولھای چنگيزی واوزبکان تيموری زوُترکان غو

 آميزش ھای تھاجمی وگذرا نتوانسته بطورکامل، نژاد يک اتنيک رااما ده باشد،بومؤثرچھره وھيکل ساکنان افغانستان 
ی  درخون آن عده ازمردم شھرژن مغولیبطورمثال ممکن است . ز بنياد تغيير دھد و به اتنيک ديگری مبدل نمايدا

 کهاما ديده ميشودچون بلخ، باميان وغزنی وھرات موجود باشد،  که درمسيرتھاجم مغولھا قرار داشته اند، افغانستان
از زمين تا آسمان  تبارترکافۀ يک مغول يا يک اوزبک از شکل وقيآريائی درشھرھای مذکور شکل وقيافۀ يک تاجيک 
کشتار عمومی مردم درشھرھا و ، دليل اين امر. ساده از ھم قابل تشخيص وتميز استفرق دارد ودريک نگاه

در بقيه حصص کشور مردم از ترس مغوGن به کوه ھا و کمرھا ودره ھا ونقاط   .درمسيرتھاجم مغوGن بوده است
، بنابرين اگراين حکم درست می بود . ی وپنھان ميشدند تا از دم تيغ  بربرھا جان بس�مت برندصعب العبور متوار

ه ب( را ميداشتند، ولی ما بچشم سرمی بينيم که » ھاھزاره« يا» اناوزبک«  تمام مردم افغانستان شکل وقوارۀ ميبايد
شکل وشمايل متفاوتی ازھزاره ھا وازبک ھا ديگراقوام افغانستان )  ھزاره ھا واوزبک ھا که شبيه ھم انداستثنای
بدين سبب اين حکم که ژن مغولی درشکل دھی ھمه ساکنان افغانستان وھمه اتنيک ھای کشور يک سان موثر  .دارند

   .بوده است، سخن دقيقی نيست



  
 

 

  ٨از  ٨ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat بگيريدًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس . افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

مردم ھمبستگی  يعنی بمنظوردرست است،مصرف داخلی برای  ی درافغانستانمگفتن ترکيب قوموزائيک 
شکل کارخوب وبجائی است ولی تميز کردن يا تشخيص دادن يک قوم از قوم ديگرچه از لحاظ ساختار فزيکی وکشور 

بايد توجه داشت  .نيستناممکنی  نابجا واز لحاظ زبان وموجوديت فرھنگ وآداب ورسوم مردم کارچه انسانھا وۀ ھرچو
ھمين زبان حامل حفظ   وبازی ميکندقوم ديگريک قوم از  نقش مھمی دربقا وزنده ماندن فرھنگ ،زبانموجوديت که 

زبان ھای متفاوت  اگر .سازدص ميرا از قوم ديگرمشخاست  که يک قوم يک قوم احساسات و مميزات رسوم وآداب و
  . گفته نميتوانستيم که افغانستان يک کشور کثيراGقوام استدر کشورما وجود نميداشت،

  

  ايانپ

  :مآخذ ومنابع

  ٩، ص١٩٩٩چاپ ، آران وآزربايگان- ترکان-توران يا سکائياندکتورزرتشت ستوده،-١
  ١٣ھمان اثر، ص-٢
  ٧٢ پوھاند حبيبی ،تاريخ مختصر افغانستان، ص -٣
  ١٠٤ -٩٥صفحات  دکتور ستوده،ھمان اثر،-٤
  ٢٦٤ -٢٥٤ھمان اثر، صفحات -٥
   ١١٩ ص١٩٩٩سويدن،استکھلم اپ چـ داکتر جاويد، اوستا،٦
ت ،مقايسه شود با زندگی اميردوس١٦٢-١٦٠، ترجمه اصف فکرت، صص)نافغانا( بيان سلطنت کابل-٧

   ٦٤ پوھاند دکتور خليل p ھاشميان،ص ، ترجمه ١محمد خان ، ج

      ١٦٢ ھمان اثر، ص-٨

ط درکتاب ، عبدالحميد محتا٣١،  ص١٩٩٩ی ، پشتانه،دانش کتابخانه پيشاورږ پوھاند دکتور حبيب p ت-٩
  )٣٧ص  ،تاريخی تحليلی افغانستان .(تاد دانشگاه خارکوف روسيه ميدانداسخود، پروفيسردورن را 

   ٥٦ - ٣٨، صفحات ٢٠٠٥ عبدالحميد محتاط،تاريخ تحليلی افغانستان،- ١٠

   ٣١ی،پشتانه، صږ پوھاندت- ١١        

            ٣٢ی،پشتانه، ص ږپوھاند ت- ١٢         

  ٢٠، ص٢٠٠۵ افغان رساله، جنوری - ١٣

  ) وفحهمقدمۀ کتاب، ص (و او پشتانه د ژبپوھنى په رنا کىپشتتر زيار،پوھاند داک - ١٤
  ٣٣-٣١پوھاند تژی،پشتانه، ص  - ١٥
  ٢٠٠۵اپريل  افغان رساله، ،٤ رؤوف روشنائی، درنگی بر نوشتار ھای کھگدای،قسمت- ١٦
  ١٦-١۵ ص٢٠٠٠ پشتنی قبيلی او روايتی شجری،چاپ معصوم ھوتک،- ١٧

    ١٩ھمان، ص- ١٨

    ٢٣ھمان ، ص - ١٩

                                  ٢٠ ھمان،ص- ٢٠

                         ٣٢-٣٠ ھمان،ص - ٢١
  ٢٩ ھمان،ص- ٢٢

  ٨٤-٨٣ھمان، ص- ٢٣
  


