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 3112اپريل  4             داکتر سیدخلیل اهلل هاشمیان
 

 استعالم  مؤرخ تأريخ علم و
 

وزين اکادمیسین سیستانی صاحب را در پورتال کانديد جناب  کشور نامدار مؤرخقلم ه مقاله ب ين اواخر دوا در
 تأريخمقدمۀ )مقاله اول  که از درس عبرتی .بود عبرت انگیز و دو آموزنده  ، هرخواندم( افغان جرمن آنالين)

 هويت افغانستان روز تا روز رسوا و و شود اينست که مدعیان باطل شمردن نام  فراهم می( ها سلطنت پشتون
استاد "نام ه ، شخصی ب"با پشتارۀ بی ننگی، دزد فرهنگی سارق چند چهره" ها ينا شوند، يکی از سرافگنده می

. خوانده بودمآنالين جرمن  تال افغانپور در( اسکاری)نام  او را زير سرقت شدۀاست که من هم يک مقالۀ " صباح
 کنم تا تعداد بیشتر افغان افغانستان نشر می ۀپشتاره اش در بیولتن بعدی آئین اجازۀ استاد سیستانی تصوير او را باه ب

 . بشناسند را سارق ادبیين ها  ا
بسیار مفید و  غنی المنابع و" تأريخیمنابع کهن  افغانستان در افغان و ذکر"مقالۀ دوم استاد سیستانی تحت عنوان 

 :رسانم عرض میه مقالۀ مذکور، مطالبی ب پیرامون چند نکته در. باشد آموزنده می
 

، اثری تحت ترجمه دارم از (پشتو)و ( پختو)های لهجوی  بارۀ تفاوت در( اوالف کارو)ارتباط مالحظات ه ب( اول
 : عنوانه قلم مرحوم استاد عبدالرحمن پژواک به زبان انگلیسی ب

      

PAKHTUNISTAN 
The Khyber Pass as the Focus of the New State of Pakhtunistan 

An Important Political Development In Central Asia 
 

 (ی میانهآسیا يک انکشاف مهم سیاسی در -پختونستان  حیث کانون دولت جديده ب خیبر معبر: پختونستان  )
 

شده، بخش اول آن  لندن نشر صفحه توسط ادارۀ اطالعات افغانستان در 192در 94يا  1592سال در اين اثر
 -ملکند -کوهستان  –صوات  - هزاره –قبیل چترال جغرافیايی پیرامون اياالت پختونستان از ی ومعلومات تأريخ

  -گومل  -وزيرستان  -ديرۀ غازيخان  -ديرۀ اسمعیلخان  -بانو  -کوهات  -باجور  - خیبر - تیرا - پشاور -بنیر -دير
تأريخچۀ اقوام ه بلوچستان، و بخش دوم آن غلط فهمی راجع به پختونستان، و بخش سوم راجع ب -داور  - وانه

 و منظور حالی ساختن ملت انگلیس ه علمی است که ب و رسالۀ جامع ، يک بخش داشته 13طور همین ، وپختون
هیچ ندارد، زيرا  FICTION))بوده، داستان (  FACT)مستند  ً پشتونستان نوشته شده، کامال ۀداعی ملل جهان از ساير

زودی ه ب راترجمۀ بخش اول اين رساله . شود داستان گفت طرف اين رساله ملت انگلیس قرار دارد که با آنها نمی
 .کنم ارسال می( آنالين جرمن افغان) برای نشر به  پورتال وزين

 

 : ينجا سه نکته استا مرحوم پژواک در ذکر اثر من از مراد
 منظوره ب احوال اجتماعی پختونها را درين اثر ، جغرافیه وتأريخ منابع مربوط به  و يکی اينکه آن مرحوم تمام آثار

 ،دهکر ذکرأسیس يک دولت مستقل تنها برای آثبوت استحقاق 
يک  من دلیل آنرا در کلمات پختو، پختون و پختونستان کارگرفته و ازاينکه او برای معرفی ملت پختون  دوم

 قارۀ هند بودند همیشه نام نیم که انگلیسها در مدتی و درادبیات انگلیسی  زبان و اينکه در پاورقی توضیح کرده ام، 
 .نوشتند می / ( kh) / را به  / (خ ) / زبان انگلیسی معادل صوت  بوده و درپختون رايج  های پختو و

شاه  دورۀ صدارت مرحوم سردار يک اختراع سیاسی تازه است که در( پشتونستان)سوم اينکه  نام يا اصطالح 
ابل جرايد ک اول در ، بارسم رشتیا رئیس مستقل مطبوعات وقتقا مسموع توسط مرحوم سید خان، قرار محمود
 . کرده است ظهور
 را  در( پشتون - پختون)مردم بران  مطبوعات راه يافته، چونکه قبل در 1591از دهۀ  بعد نیز" پشتو"کلمۀ 

 در. خواندند می" اوغانی" وعامیانه " افغانی" مطبوعات  را در ، و زبان شان"اوغان"وعامیانه " افغان" مطبوعات 
آن مرحوم  و مدير وجود داشت "  افغان نويسی "مديريتی بنام  خانهاشم  محمدسردار تشکیالت صدارت دورۀ 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemiyan_sk_tarikh_elm_ast_wa_moarekh_alem.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemiyan_sk_tarikh_elm_ast_wa_moarekh_alem.pdf
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فارسی ه را ب" اوغانی"عرايض  و" اوغانی"بود که فرامین دربار و صدارت را به ( افغان نويس)عبداهلل خان 
 . کرد ترجمه می

نام  لهذا تلفظ و تحرير –نیست  sh / ) ) /دری و  /(ش ) /معادل  ( پښتو)   /(ښ ) / جانب ديگر تلفظ  صوت  از
نوشته شود درست است،  /(ښ )/ به  ( ښتونستانپ)هرگاه نام . شده است" یدر قسمًا(  Pashtunistan  -پشتونستان  )

نظردانشمندان . نوشت(  Pakhtunistan  - پختونستان)مرحوم پژواک بايد  تقلید ازه من ، ب نظره آن، ب درغیر
 د سیستانی، درين مورد ازچه قراراست ؟ افغان، خصوصا محترم استا

 

ثبت شده، _  کک کهزاد"امه که تحت عنوان بیت فردوسی را از يک قسمت شاهن 11جناب سیستانی صاحب ( دوم
من در . سال رايج بوده، مثال آورده اند هزار ماقبل از که در" اوغان"، ۀ اين نامو تلفظ عامیان" افغان"ارتباط نام ه ب

خود  خوانديم، با ی ادبیات میځای شاهنامه را بحیث محصل در پوهنزمانیکه قسمته از" کک کهزاد"بارۀ اصطالح 
 قباديانی و خسرو ، ناصرسنايی، فردوسی، انوری، عسجدی، فرخی منتخباتی ازسپس هنگامیکه  –سواالتی داشتم 

کردم، خوب  معنی آنها تدريس می یريا تغیو علل متروک شدن  قديم  ترکیبات رايج در ارتباط کلمات وه امثالهم را ب
زنده  بايد فردوسی را: گفتم می الجواب بودم و پرسیدند، من قسمًا را می" کک"بیاد دارم که شاگردان معنی کلمه 

استادان وقت . ها ثبت نشده است فرهنگ ترکیب درچه معنی دارد، چونکه اين  "کک " پرسید که  او ساخت و از
نگفت که  کس نفهمید و چه هیچ اگر  –می آرند " جويده"مالحظۀ وزن بیت کلمات را ه ب گفتند که شاعران بعضًا می

 . وزن بیت همیشه بخاطرم مانده استشده ، اما مالحظۀ "  کک"  "جويدن" اصل کلمه چه بوده که بعد از
 

 صحبت می"  نزديک زابل " به "  پیشین گروه "، چونکه فردوسی از انديشیده ام نیز بسیار" کهزاد" کلمۀ  مورد در
( پختو)شده،  داستان فردوسی ذکر که در"  اوغان "و "  افغان "های  مصداق نامه ، بکند و زبان مردم اين منطقه

يک ترکیب خالص زبان فارسی "  کهزاد " تواند باشد، زيرا  نمی" کهزاد"بین مردم پختون نام کسی  بوده، اما در
مجله  را در"  کک کهزاد " سال قبل همین ترکیب فارسی 19حدود . ی استو مولود  دماغ فردوس ( زاد+ کوه )

. نمايند، اما جوابی نگرفتم نظر اظهار"  کک "مورد  ترکیب  در هموطنان تقاضا کردم  افغانستان مطرح  و از ۀآئین
 را قبل از دو هموطن قندهاری معرفی شدم که هر منزل يک هموطن قندهاری در کلفورنیا با دو سال قبل در چند
 " : مجلس گفتسپید  معلومات خواستم، مو(  کاکو )مورد وجه تسمیه کلمۀ  در . خواندند می"  کاکو "نام شان  ذکر

 ." . .وايی( کاکو)کی  شهرت خاوند کسانو ته په کندهار نازولی کسان او د
 

پوهنتون انديانا يکجا  ه دروزارت تحصیالت عالی ک جناب محترم حفیظ اهلل کرزی سابق رئیس در درين اواخر با
لکه ونه " منطقۀ ويرجینیا  در و باشند،  می انسکلوپیديای زندۀ فرهنگ قندهار و مشاهیر از وکرديم  تحصیل می

 : ازين صحبت مطالب مفید بدست آمد صحبتی داشتم و( کاکو)بارۀ کلمۀ  ، در" پخپل خای باندی والر دی
 به اشخاص( هلمند تا شین دند، کندهار زابل )نشین ن ښتومنطقۀ وسیع پ محترم کرزی صاحب تائید کردند که در - -

 .ودشداده می( کاکو)اجتماعی درين منطقه لقب  دارای شهرت قومی و واز ونخوش برخورد، مهمان خوش صحبت و
قندهار  ربعضی مشاهی –ريشه آريايی و اوستايی دارد ( کاکا)است و ( کاکا)ابدال ( کاکو)شناسی  زاويۀ زبان از - -

مبارز  شاعر و ،  پدر"کاکا طرز"خان لودين مولف  احمد داشته اند، از آنجمله است مرحوم کاکا سید( کاکا)نیز لقب 
 .مشهور مرحوم عبدالرحمن لودين

غالم فاروق کاکو: آنجمله اند ، و ازنام رايج بوده از و هم بعد نام  هم قبل از( کاکو)قندهار لقب  در بین مشاهیر - -
مانده  يادگاره ب های زيادی از او هاشم خان که مزاح محمدسردار همصحبت معروف صدراعظم  همنشین و) خان
اد لندن مسابقات اولمپی در 1541که در سال  و رئیس تیم فوتبال قندهار مشهور کاکو ابراهیم جان قوتیال باز -(است

 .زيسته اند می قندهار ديگر که در جان کاکو و جالل کاکو، دو شخصیت معروفامیر  -اشتراک کرده بود 
 . نظامی افغانستان مقام دارد تأريخ در( جرنیل کاکوجان)يک شخصیت معروف پختون بنام  - -
شناختم، بنام  منطقۀ ريکاخانه می نفررا در آنجمله من دو ، ازرايج بوده( کاکا)قب های افغان نیز ل بین تاجک در - -
 . (حسین خان کاکاغالم  و)و ( خان کاکا عثمان محمد)

اشعار فردوسی چه  بیائید ببینیم که در ها يافتیم،  ها و تاجک فرهنگ پختون را در( کاکو)حاالکه ريشه وعنعنۀ لقب 
 :اين داستان قديمی را برايش گفته" ان دانش پژوهقده"گويد که يک  او می: يابیم می

 

 ژوهـان دانش پـقـت دهـفـن گـیـنـچ
 پیشین گروهز  مر اين داستان را 
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( تجريه ديده دهقان سالخورده و)کند، معنی آن  سال قبل صدق نمی مورد دهقان هزار در"  دانش پژوه "صفت 
 .را برای قافیه بیت استعمال کرده است"  دانش پژوه "است، ولی فردوسی صفت 

 

 ل به سه روزه راهــکه نزديک  زاب
 اهـــه مــود سرکشیده بـوه بـــيکی ک

 

 .کشیده دارد است که کوه های سر راه  دورتر از زابل منطقه قندهارسه روزه 
 

 ودـردم  انبوه  بـــکه آن حصن از م  ودـوه  بـــاالی آن کـه بــلعـی  قــيک
 ای داشتــا پـــه در رزم با اژدهــک  دژ در، يکی بدکنش جای داشتــه ب

 یادـودش  بـــرزم بی بسی ـتـیـه گـب  زادـوهـودی  کک  کـــام  بـــورا  ن
 

پختو زبان  فردوسی گفته، طبعًاه اين داستان را ب( دور از زابل سه روزه راه )نشین  ناين دهقان که از منطقۀ پختو
قلۀ کوه  دار پختون که درـرايج نبوده، آنهم نام يک پهلوان نام"  کوهزاد "زبان و فرهنگ پختو نام فارسی  بوده و در

نظر من،  نام اصلی و بومی آن پهلوان ه پس دهقان مذکور، ب –و با اژدها می رزمیده سپاهی داشته  قلعه و هزار
.  ساخته است"  کوهزاد "را فارسی و "  غرزی " فردوسی ، وفردوسی گفتهه بوده  ب "کاکو غرزی"که معروف را  

اطر خه سیالب دارد، ب دو( کاکو)لمۀ کحفظ کرده، و چون  ، را(کاکو)ها، يعنی  فردوسی هکذا  لقب عنعنوی پختون
 وزن بیت بهم  می"  ورا نام بودی کاکو کهزاد " گفت ساخته است، چه اگر می" کک"وزن بیت آنرا يک سیالب 

توضیح خود را  من اين تحقیق و. آورده است " که "  را( کوه)وزن بیت کلمه خاطر ه ديگر ب در يک بیت. خورد
 منتظر نظريات شان می وکنم  دانشمندان افغان تقديم می حضوره ب( جرمن آنالين افغان)طريق پورتال وزين  از

 .باشم
 

ششم  جلد در" رگذشت رستم با کک کوهزادس " رسانم که داستان عرض میه غرض معلومات هموطنان محترم ب
" کهزاد"بار چند " کوهزاد" ، کلمۀ وزن بیتخاطر ه ب ، ویت سرائیده شدهب 953در ، 11 -42شاهنامه، صفحات 

اينک واندند، خ می( کاکو)که چرا اورا ( غرزی کاکو)نشان دادن مقام سترگ اجتماعی  منظوره ب . درج شده است
 :چند بیت از داستان فردوسی را اينجا نقل میکنم 

 

 ن گذارـیـداز و ژوبــه ناوک انـمـه  زارــش هـان سپاهــژادش ز اوغـن
 کار ببرـیـه پـو شیر و بـحمله چه ب  رــبـتـر ســکـیـو به پ د ـنـلـباال به ب

 لـتر از  رود  نی جوشان ه رزمـک  لــــیـدۀ ران  پـنـمانه ش بــران دو
 ودــشیار بـار هـکـیـۀ جنگ و پــگ  ودـــب کهن سال و با  زور و بیدار

 رز گردـگ ردان برآوردی  ازـز م  ردـردان  مـچو پیکار جستی  ز م
 ادـيه ودش بـــب گیتی بسی رزم ه ب  «زادـکک کوه»ودی ــب و را نام 

 ودـــدل زال ب ازو در م ــیــبسی  ب  ودـژدهش سال بـهزار و صد و ه
 ردـــب رشاسپ هم  دستــنموده بگ  به زال  و به سام  و نريمان  گرد

 ودــرده بــدوه بسپـــه انـش را بــدل  ودـبسی رزم  با  سام يل  کرده  ب
 گنگه جنگ رفتی همیشه ب که در  نگــجـه د با او بــیـابـتـان نـمـنري

 اژ و ساوـر از زر گرفتی همی بـپ  رم گاوـچنان بود که هر سال ده چ
 ه،  هديه ها بی شمرـه  به مـدگر م  اژ را زال زرــن بـــی داد ايــمــه
 پاهــــسا ــدوان بـنـه ا درـد تـــــزن  د راهـدنـنـبـان نـستـلـر زابــب ه ــک

 داشت درد و تیمار ازو روز شب و  م  بسیار داشتـیـا زو  زال  زر ب
 

ها بیگانه را افغان  ايرانی ها اين عادت را نداريم که مانند و ما افغان حکیم ابولقاقاسم فردوسی ايرانی االصل بوده 
. درين داستان مشهود است"  اوغان نژاد" و "  اوغان " ،  "انـغـاف"   عداوت و دشمنی فردوسی ايرانی با. بشماريم

زنه نبودی، غدربار ادب پرور محمود و و مال افغان است، که اگر امپراطور غزنه  محصول دربار"  شاهنامه "اما 
همین  و کلمات بیگانه ندارد، اما در شود که شاهنامه خالص فارسی است  مدعیاتی شنیده می! شاهنامه بوجود نیامدی
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دارد و ده های ديگر نیز ديده  دوجو( قلعه و حصن)نقل کرده، دو کلمه عربی  ه استاد سیستانیبیت فردوسی ک 11
 کابل نشر شاهنامه نوشته که در مرحوم پوهاند عبدالحی حبیبی تحقیقی پیرامون موجوديت کلمات پختو در. شده است
 .شده بود

 

ست ا اين مقاله مدعی (.نیست"   اوغان "معادل "  افغان " )پورتال آسمايی  مقاله ای خواندم تحت عنوان  در( سوم
 سرتاسر افغانستان پراگنده شدند، و نام دردورۀ کوشانی  اويغوری ها در.  . .يک نام مغولی است"  اويغور " )که 

" اوغان"کلمۀ  . . .های اويغوری و مغولی استند نام ًاخدران، ارگون، خوست، وکرالن اساسهای جاغوری، اوغان، 
آيد که نام  می"  اغوان " از ريشۀ  وآذری است  ۀيک کلم"  افغان  "، کلمۀ  يکی نیست"  افغان "با کلمۀ معادل 
" بوده است، و کلمۀ "  آذربايجان "خاص نام قديمی  طوره ب بحیرۀ کسپین و وزۀ میان بحیرۀ سیاه وـمی حـديـبسیار ق

 ست که مردم وا مقاله مدعی  (. . .جان مستعمل استآذرباي حیث نام شخص تاکنون هم دره ب"  ابگان" و " افغان
وسفزايی، ، يهای سیستان، زرمت، بلوچ و نام هندوستان رفته ه آن طريق ب به پنجشیر و کنر و اززبان اويغوری 
 . . .، همه از زبان اويغوری اشتقاق يافته اندو غرزی ، وردک میدان، هزاره، غلجی لودی، نورستانی

آنرا در باال اقتباس  من فقط چند سطر و شده  آسمايی نشر سايت حروف درشت دره صفحه بهفت  اين مقاله در
دقت ه کنم مقاله را ب می ، تقاضاجناب سیستانی صاحب شناسان کشور، خصوصًا زبان ین ومؤرخو از کرده ام، 

استاد  مستند ۀمقالمحتويات مقالۀ فوق با  .کنند زمینه اظهار نظر و اختصاص خود در دانش  ۀزاويخوانده از 
مقالۀ سیستانی صاحب  نشر از بعد گیرد، و ارتباط می  «تأريخیمنابع کهن  ذکر افغان و افغانستان در» سیستانی 

 .  آسمايی نشرشده است سايت ، آن مقاله دردرين پورتال
گیرد و همه  تعلق میین مؤرخه ی آن بتأريخجنبۀ  –ی و زبانشناسی دارد تأريخمحتويات مقالۀ فوق الذکر جنبه های 

باشند باين موضوع رسیگی کنند، زيرا مطالب  افغانستان مربی بوده اند، مکلف می کسانیکه در دانشمندان خصوصًا
 باشند، ولی مقالۀ مذکور افغان ها از نژاد آريايی می آموخته ايم که افغان تأريخ ما از. داردکننده  غیرعلمی و اغوا

ولیت  ؤمن ارتباط دارد، و من با قبول مسجنبۀ زبانشناسی آن بساحۀ تخصص   -د خوان ها را از نژاد مغولی می
 :کنم مسلکی مراتب ذيل را غرض آگهی ملت افغان اعالم می

 

و  برخوردند"  اپگان "هنگام ورود خود بسرزمین خراسان، با نام مردمی بنام ه ها ب ، عربسال قبل 1211حدود 
خواندند، لهذا نام (  افغان )را "  اپگان" وجود ندارد، /( گ )/ و /( پ ) / زبان عربی اصوات  که در یياز آنجا

 . اوستا درج بوده است در(  اپگان )نام  کلمه و ، واست( اپگان)معرب ( افغان)
 تلفظ می( اوغان) شان نیز ها خود که نه تنها تاجکان، بلکه پختوناست ( افغان)تلفظ عامیانۀ کلمۀ ( اوغان)کلمۀ 
( اوغان( )های وريانت)بعبارت ديگر، گونه ها   -شود  تلفظ می نیز(  اوغو )همین کلمه  بعضی لهجه ها در کنند و

 . را دارند( افغان)عین معنی ( اوغو)و 
انواع مختلف، از قلم های مختنلف، تراوش ه و ده ها بار، ب ها نوشته شده  کتاب ، درتوضیح باال چیز نوی نیست 

 .  رين مقال الزم و احسن ديده شدتکرار آن د ، کرده است
( اروپايی و هند)های  بخاندان زبان باشند و مادرجدۀ اوستا می زبان منشعب از خواهر پشتو دو های دری و زبان

، زبان ترکی با لهجه های مختلف تعلق داشته( ترکیک)های  حالیکه زبان اويغوری به خانوادۀ زبان تعلق دارند، در
روسیه  هايی از ، در قسمتچین ، درغرب کشور، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستانآدربايجانهای ترکیه،  کشور در

قرن دوم  دردامنه های جبال قراقرم  قوم اويغورکه در  - باشد شمال افغانستان رايج می يک ناحیه در وهم در
يک ( ترکیب کلمات)ن لحاظ ساختما زبان ترکی از  -کرد  تکلم می زبان ترکی را ، شاخه ای اززيست هجری می

های دری،  ها و اشتقاقات شان در دپارتمان های زبان ، فامیلاين مطلب نیز تازگی نداشته. باشد زبان التصاقی می
 . شد ی ادبیات  تدريس میځلیسی، فرانسوی، جرمنی وعربی پوهنپشتو، انک

 نوع خويشاوندی و شباهت ساختمانی با زبان ترکی کلمات زياد به عاريت گرفته، اما هیچ زپشتو ا های دری و زبان
 . زبان ترکی ندارند
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