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چند مسئله را بصورت بسيار مختصر بيان ميدارم تا روشن گردد که در اين مورد 
يامده است و بميان ن» گندھارا«به ھيچ صورت از کلمۀ باستانی » قندھار«کلمۀ 

  .ًضمنا تبصره ئی بر بعضی موارد ديگر صورت خواھد گرفت
  

من در طول زندگی ام از زبان شادروان ع;مه احمد علی کھزاد بارھا شنيده ام که 
وی ھر گاه در .  کلمۀ قندھار به ھيچ صورت از کلمۀ گندھارا گرفته نشده است

وی ميگفت اين . ميکردًبعضی نوشته ھا اين موضوع را ميديد واقعا که تعجب 
صرف يک تشابه کلمات است که بعضی ھا را فريب ميدھد و يا اينکه ھستند 

 که به ھيچ صورت ربطی  استفاده ميکنندی که از اين نوع شباھت ھا سؤدانشمندان
  .با تاريخ علمی ندارد

  
ا  منطقۀ از کابل تھمه ئینام يکی از اياLت بزرگ آريانا بود که » گندھارا«

 قندھار و اطراف آنوLيت ن زمان نام را در بر ميگرفت و در ھميپشاور 
. بود که ايالت مھم ديگری از اياLت شانزده گانه آريانا بشمار ميرفت» اراکوزيا«

با يک استدLل بسيار ساده چطور امکان دارد که جائی را که ما بنام اراکوزيا 
» گندھارا«و آنرا از کلمۀ به نام کندھار بناميم و يک وقت بناميم در عين زمان 

  .ھيچ نوع منطقی در آن ديده نميشود. استخراج کنيم
  

بعضی ھا نام قندھار را بنا بر موجوديت بسيار زياد انار و انجير در آن منطقه که 
زيرا قند در زبان فارسی دری شيرين و . ميوه ھای شيرين اند بنام شھر قند مينامند

 ھای ننگرھار و چپرھار ھر ميباشد و در ناممعنی آن شھار کلمۀ سانسکريت است 
که اسکندر اعمار نموده ميدانند و در  قندھار را يکی از شھرھائی. ھم موجود است

اوايل آنرا بنام اسکندرھار نيز ذکر نموده اند که به تدريج به قندھار و کندھار 
  .تبديل شده است

  
ر زبان پشتو اين تلفظ ميکنند زيرا د» ک«را » ق«پشتو زبان ھا صدای حرف 

بدين صورت . گويند» کروت«را » قروت«صوت وجود ندارد و بدين صورت 



ًاينکه واقعا اين نام از کجا آمده روايات . آنھا نام قندھار را کندھار تلفظ ميکنند
 پس .بميان نيامده است» گندھارا«متعدد وجود دارد ولی به ھيچ صورت از کلمۀ 

ندھار و در پشتو کندھار ميباشد چنانچه در صورت درست تحرير آن در فارسی ق
  .کتابھا به ھمين صورت درج است

  
بخاطر يک جنگ مھم که که در سرزمين ھند و غير آريائی در بين اقوام آريائی 

ياد ميگردد چند قبيله بجان ھم افتادند که بنام ھای پکت ھا، » ده ملک«بنام جنگ 
ين پکتھا عبارت پشتون ھا، داديک ھا ا. داديک ھا، استاگيدی ھا وغيره ياد ميشدند

اينکه داديک ھا در . عبارت از تاجک ھا و استاگيدی ھا عبارت از ھزاره ھا بودند
اوLدۀ آن . پکتيکا ھم زندگی ميکردند ھيچ جای شک و شبھه ئی وجود ندارد

داديک ھا امروز ھم در آنجا زندگی ميکنند که زبان يک تعداد شان به خاطر طول 
از طرف ديگر پشتون و . ًشتو تبديل شده است اما اص; پشتون نميباشندزمان به پ

تاجک و ديگر اقوام آريائی بسيار از ھم اخت;ف ندارند زيرا در اول ھمه يک قوم 
اما . ًی ايشان بعضا در مرور زمان تغيير نموده استنھازبا. آريائی بوده اند

قوم پشتون بناميم غلط گر داديک ھا را يک شاخۀ از صرف بخاطر علم تاريخ ا
زيرا اگر آنھا ھم پشتون ميبودند پس Lزم نبود که در آن زمان . محض خواھد بود

  .به نام داديک ياد شوند بلکه آنھا ھم بايد پکت ياد ميشدند که نه شده اند
  

ھا ھمه چيز را بصورت سطحی از روی تشابه کلمات و اصوات به يک بعضی 
، »Lويک«شکل نادرست و بدون اساس تاريخی تعبير و تفسير ميکنند چنانچه از 

در .  که از اين نوع کارھا بخاطر مسايل قومی زياد شده استساخته اند» لويک«
بانگرائی و منفی ًعقب اين نوع تعبيرھا و تفسير ھا معموL مسايل قومگرائی و ز

  .بافی ھای ديگر ميباشد که سراسر وحدت ملی افغانستان را برھم زده است
  

از نقطه نظر سياسی يادآوری نمودن نام ھای قومی و زبانی و منطقوی به ھيچ 
قابل . صورت در بوجود آوردن وحدت ملی کمک نکرده، نميکند و نخواھد کرد

 وغيره در سرود ملی افغانستان آنرا از يادآوريست که ياد آوری از اقوام و اديان
يک سرود ملی به سرود ناملی تبديل نموده است زيرا منافع ملی ما ايجاب ميکند 

اين کلمۀ افغان از نقطه نظر . که ملت ما يک نام واحد داشته باشد و آن افغان است
نچه چنا. تاريخ باستان و سياست امروز به ھيچ وجھه نام مترادف با پشتون نميباشد

ياد شده » پکت«و پشتون بنام » اسوه گانه«در سرودھای ويدی تاريخی افغان  بنام 
اين علما و دانشمندان عرب بودند که . شبھه باقی نميمانداست که ھيچ جائی برای 

در قرون وسطی يا بصورت سھو يا قصدی افغان و پشتون را يکی دانستند که 
پشتو ھيچگاھی خود را افغان خطاب پشتون ھا در زبان . مدار اعتبار نميباشد

  .نميکنند
  

متاسفانه منافع ملی افغانستان در ھيچ موردی تعريف و تعيين نشده است و ھر 
اين يکی از . چيز نزد ھر کس مطابق خواست خودش منافع ملی ميباشد

وقتی . ضروريات سياسی افغانستان است تا اينکار ھرچه زودتر صورت بگيرد
ف و تعيين شود متاسفانه و يا خوشبختانه نام ھای قومی منافع ملی کشور تعري



بکلی استعمال خود را از دست داده و ھمه مردم منحيث يک ملت واحد بنام افغان 
بود، ياد شده و از  ندھًکه ھمه تحت قوانين مملکت دارای حقوق کام; مساوی خوا

  .کشمکش ھای بيھوده کاسته خواھد شد
  

بوجود آمدن وحدت ملی ھستند بايد ه واقعيت خواھان آن عده از ھموطنان ما اگر ب
اگر يکی راجع به . اول در آثار شان از ياد آوری نام ھای اقوام خود داری نمايند

تاجک، دگری راجع به پشتون و آن دگر راجع به ھزاره و به ھمين ترتيب ھر يک 
يگران راجع به ترکمن و ازبک و نورستانی و ايماق و بلوچ و به ھمين ترتيب د
 بايد ،فعاليت نمايند و ھر کدام منافع ملی را پا مال و منافع قومی را ترجيح دھند

يک  حاL متاسفانه که. دانست که اوضاع افغانستان از اين بدتر نيز خواھد شد
ببينيد .  خو گرفته اند کشور ما به اين نوع قلمپردازی اقوامقلم بدستان ھمۀتعداد از 

 بر افع ملی ما دور نموده و خارجی ھا رابی ما را از منھمين مسئله به بسيار خو
چنانچه بی امنيتی داخلی و حم;ت عساکر . ميسازدساخته و سر ھمۀ ما حاکم 

خارجی در مناطق مختلف کشور بر سر مردم بی دفاع و بی پناه نتيجۀ ھمچو 
  .بھر حال مقصر خود ما ھستيم. فعاليت ھای سياسی خود ما است

  
خذ و منابع بسيار موأوانستم اين موضوع را بسيار طوLنی و با در حاليکه ميت

معتبر تحرير نمايم ولی صرف منحيث يک يادآوری آنرا بصورت خ;صه خدمت 
اين به ھيچ وجھه کار درست نيست که علم تاريخ . خوانندگان ارجمند تقديم نمودم

می بيان اگر تاريخ بصورت عل. را بازيچه خواسته ھای سياسی خود قرار دھيم
  ٥./جائی را نخواھد گرفتجز اتھام و خطاکاری چيز دگری نخواھد بود و نگردد 

    /٢٠٠٨سپتامبر 
     


