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 پشه یي( در افغانستان!نقطه نظر پیرامون قوم پاشایان ) چند

 
نوان روغ تحت ع هللا حمیدسید كشور جناب محترم  ۀبرجست ۀندسینو تحقیقي محقق و ۀمقال آنالیندر سایت وزین افغان جرمن 

در تحقیق شان در مورد  جلب نمود كه چگونه محترم روغرا كته پور( توجه ام  افغان شال وباره دو نام ) "یك برسي مجدد در
 نه در ي واوستای ،ریایيآدر ای كه این نام ها نه ریشه اند بسیار دقیق رسیده  نتیجۀوته پور وغیره به یك  كته پور و ،افغان شال

 . داردپاشایي( ترین لسان كشور ما بنام پشه یي )ریشه در قدیمي  هدارد بلك یتسنسكر
 اشایيقوم پ پیراموندانم چند نقطه نظرم را  ، الزم مينمایم مي تأئیدتحقیقي جناب محترم روغ صاحب را كامالً  بنده با انكه نظر

  بدارم:ه ئین قوم این سرزمین است اراپشه یي( كه بومي تر)
ورده و آاین قوم تحقیقات بعمل  ۀبار ست كه درا ادبیات پوهنتون كابل اولین شخصي هنځیاستاد غمجن استاد اسبق پورحوم م
  گذاشته است. زمینه بجا بهاي در ثار گرانآ
 

 یامروز پاکستانمركزي الي شمال  افغانستان هندوکش ۀعراب در مناطق دامناقوم پاشایان قبل از اشغال سرزمین شان توسط 
سرنوشت خود بودند. مركز یا  كیلومتر ساحه داراي سرزمین و 2٥6در عمق اضافه از  صد كیلومتر وت ه امتداد حدود هشب

كاران یا  پیشهزمان بنام كاپیشا یاد مي شد كه در لسان پاشایي كاپیشا به معني محل  نآ كه در امروزیاین قوم كاپیساي  پایتخت
 .است باشد بوده وران مي پیشه

 

 اند مربوط همین هریخ كشور شناخته شدأكه در تآن برهه از زمان شاهان شاه، زنبیل  وشاه پاشایان ادعا دارند كه خاندان رتبیل 
 اما این ادعا نیاز به تحقیق بیشتر دارد. . نهاستآپادشاهان مربوط  نام پادشاه و و .قوم بوده

 

مورد  این مقاومت به شكست مواجه شده و دالئليبر  بنا خرهاالباب عراقوم در مقابل حمالت سال مقاومت این  ها بعد از صد
 و هاي بریده زن از سر قتل عام مي شوند و عرب گران به شدت توسط اشغال و گیرند عراب پر عقده قرار مياقهر وغضب 

 دیگر بسته شده از سرزمینكنیز یكي عقب  حیث غالم وه شده ب پسران سیر دختران و كردند و عمار ميانها تپه ها آطفل  مرد و
اگر كدام یكي  .دادند نها در راه جان ميتن آصدها ي  برده مي شدند و پیادهبه پاي  «امروزیعراق »فراط  شان الي دجله و
نیز ك حیث غالم وه ندانان بلند رتبه بااین اسیران به قوم و خلق نكند. دیگراند كه مزاحمت به نكشتاو را می ناً آمریض مي شد 

 .دیا فروخته مي شدن و ندداده مي شد تحفه
 

 به نقاط صعب گرفته و قرار نابودیبه این سرزمین قوم پاشایان در معرض  دیگرهاي بعدي اقوام  هجوم عراب وادر اثر هجوم 
نها قد آ زندگىرا نشین نمي تواند در محل صح هر دشت و اکنونكنند كه تا  عقب نشیني مي هندوکشالعبور عمق دامنه هاي 

 ندگىز هندوکشالعبور عمق دامنه هاي در نقاط صعب  پاکستانراست راه برود. این قوم تا كنون از بامیان افغانستان الي چترال 
 د.یآحساب مي ه نها بآ زندگىبقاي  مأواي هندوکشعطوفت  و دامن پر د.دارن

 

 نقل قول نموده اند كه فرانسویاز شناخت باستان شناسان  شنا وآروغ از قول محترم سید امین حمیدهللا طوري كه جناب محترم 
اقوام ساكن در دره  دیگربا  نعنعنات شا دات وادر مدخل دره ها اقوام دیگر ولي در اخیر دره ها مردم پاشایان مسكون اند كه ع

 رد.دا یرتغیها حتي در فواصل بسیار كم بكلي 
 

ن زمی تن درسعراب نشا ۀورده شدآبرخالف فرهنگ  ،ان كه از یك ریشه اندمردم نورست )پشه یي( و : مردم پاشایانبطور مثال
چرمي ساخت  چوبي و چوکیي كنون نشتن شان باال این مردم تا .شده باالي زمین صرف نمودن غذا در دسترخوان هموار و

 دیگر ها وچوکی ن آدر انتیك فروشي هاي كابل متوجه  هموطنان شایداست،  چوکیالي سنگ تراش شده مثل ایا ب محل شان و
شان  به خود اً لقمطدارند که رواج دیگر  ده ها رسم و وي نشستن بر روي زمین معمول نیست یعن د.نها شده باشنآ زندگىافزار 

 .اقوام كشور به كلي مغایرت دارند با دیگرمربوط است و 
 به مرور زمان كوچي داشتند و بدوي و زندگىاز دوران بت نیكه  ءا كه از ابتداه عراب و دیگر اقوام حتي پشتونابعد از هجوم 

هارا  اكثریت ها اقلیت کنوناتا  ءانساني از ابتدا ۀمعومطابق خصلت جا، را تشكیل داده اند ریتاكثهسته آهسته آ ده نشین شده و
یخ بشر دیده مي شود كه رأهمچنان در امتداد ت گردند. و امكان رشد شان را در جامعه سد مي تحقیر قرار داده و مورد توهین و
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ن مي كوشد و یا از انظار آ نابودیدر پي  داده و تحقیر قرار مورد توهین و مغلوب را مرتد دانسته و ریخ فرهنگتأهر غالب 
 گذارند. ی فرهنگ خویش را به نمایش م ریخ وأبه عوض ت دارند و مردم دور نگاه مي

ریخ همین گونه برخورد صورت گرفته است. نام این قوم نیز از أت ادوارهنگ این قوم نیز در طول رف و زندگىدر مورد 
فظ مي اشایان تلاین قوم در لسان خود را پ .است هدنام داده ش ریتغیبه پشه یان كه هیچ معني ندارد  باالخره پادشاهان به پاشایا و

 به هر .بیش از شصت الي هشتاد سال نداردریخي أنوشتار كشور ما قدامت ته شده در ، قدامت این اسم دادنمایند نه پشه یي
ن نام برده شده آ از ه سرزمین قدیمي این مردم كه قبالً طوري كه جناب روغ صاحب در زمینه تحقیق نموده اند در ساح صورت

ته  ، وافغان شال در غزني مثالً  است كه در هیچ لسان دیگر جز لسان پاشاي معني نمي دهند.  ییها موقعیت اسماي محالت و
جز پاشاي معني ه ب دیگرهاي دیگر نیز وجود دارد كه در هیچ لسان  موقعیت عالوه اسماي محالت وبر. پور و جنجپور و غیره

 .دهند نمي
 

دار  .پاشایيجز در لسان ه ن را یافت بآباد در هیچ لسان دیگر نمي توان معني آل درونته در نزدیكي شهر جالل مح مثال:بطور 
  هد.د به معني كوه و ونته پیوند اسم تصغیري است یعني درونته به معني كوه كوچك یا پوزه كوه معني مي

نام شیگل در مشرقي كه در لسان پاشاي ه یا اسم محل دیگر ب غیره وجود دارد. و تپه گك و چنانچه در لسان دري نیز كوه گك و
 .باشد شیگل یعني محلي كه داراي شش دریاچه مي .دهد ها معني مي دریچهگل به معني رود یا  شي به معني عدد شش و

گر . دپرده از فرهنگ غني این مردم بردارن محققین تحقیقات بیشتر نموده و رخین وؤۀ این قوم مریخ گذشتأمورد ت امید است در
بدون كدام مدرك  نادرست بوده و ي هستند كه این ادعا كامالً یك تعداد به این نظر هستند كه این قوم از لشكر سكندر مقدون چه

 د.ریخ سر چشمه مي كیرأت ن از عمق ادوار قبل ازآبومي این خطه هستند كه ریشه هاي این قوم مردم  ریخي است. اصالً أت
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