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 تاجیک یا تاجک؟
 

من در  خورد. به نظر میآن نام "تاجیکستان" من سپردند که در عنوان ه چند روز پیش، خاکۀ توافق نامۀ یی را ب
ضمن نظر دهی بر جزوۀ مذکور، نام "تاجیکستان" را به "تاجکستان" عوض کرده بودم. دیری نگذشت که یک دوست 

ن نه تنها گفتم م  "تاجکستان برای چی؟" که گفت فون کرده و من تله ب ،"افغانستانی" به گمان اغلبو  - جک تبارات
زبیک" و "قرغیز" را نیز در متن توافق نامه به "ازبک" و "قرغز" وبه تغییر نام تاجکستان اقرار می کنم، بلکه نام "ا

طع قمن مجال تشریحات ذیل را داده باشد، ه این که با قبل از فون رباط تلتو ار بر گردانده ام. بسیار بر افروخته شد 
 کرد.

 

خود را درین عمل با شما خوانندگان  سائقۀخود گرفته است، خواستم تا ه حاال که این موضوع نیز شکل سیاسی را ب
 در میان بگذارم:

، کدام کندبخود شان برای خود گذاشته اند، یاد غیر از آنچه نام ، ملت یا کشور دیگری را به این که یک قوم یا ملتی
" نامیده "بریتش را در نظر بگیریم.  این مردم خود را بنام "انگلش" یا "انگلیس"بدعتی ندارد.  بصورت مثال اگر نام 

 شتونپ، "انگلستان"و  "انگریز" ،"انگلیس"با نام  ما این ها  را اماگلند" یا "بریتین" می گویند. و کشور خود را "ان
ر و کشوبنام "گوره" ها را  انگلیساز قرنها به این سو خط دیورند بنام "پیگرنگی" و مردم نیم  قاره آن سوی های 

شان را "والیت" خوانده اند.  کلمۀ "دیسی" و "والیتی" نیز از همین جا سر چشمه دارد و "دیسی" به معنی وطنی 
و مردم  ورکشرا ایرنیان "لهستان" نامیده اند. ایرانیان  ""پولندکشور "هنگری" را ما "مجارستان" میگوییم، میباشد. 
اقوام لیه این انگلیس عقوم آیا جا دارد که "آنگلوتیغ" می گویند.  انگلستان را "انگلیس" و فرانسویانهر دو را انگلستان 

 سالح بردارد؟ اهانت بنام شان به دلیل  دیگر
ها خود را "دویچ" و کشور خود را  شناسند در حالیکه همین جرمن می ها بنام "فرانک رایش" خود فرانسه را جرمن

ها را "نیمیتز" و زبان  ها جرمن ولی روس  می خوانند.و یونان را "گریشنلند"، اتریش را "اوسته رایش" "دویچلند" 
شود اگر  می به همین منوال تمام دنیا "بلجیم" می گوید. گویند.  کشور "بلژیک" را تقریبا   کی" میسشان را "نیمیتز

 صدها مثال در دست نباشد، ده ها مثال بیاوریم.  
 

ه جهانیان اعالن می نماید.  یک دولت تصمیم به تبدیل نام خود یا برخی از قلمرو خود را ب اذعان باید نمود که بعضا  
ی" پ ". یا از "ان. دبلیو. اف.به "بیجینگ"، از "برما" به "میانمار" و از "رودیشیا" به "زیمبابوی گ"نی"پیکاز  مثال  

و غیره.  اما در مورد تغییر نام کشور های  ، از "مدراس" به "ِچنای"به "خیبر پختونخوا"، از "بمبیی" به "مومبای"
 آسیای مرکزی من کدام اعالمیۀ جهانی نشنیده ام، و اگر هم وجود داشته باشد، برای من تازگی دارد.

 

توهین نداشته باشد.  مثال القاب مؤهن ر یک قوم یا کشور دیگری می گذاریم صبغۀ نکتۀ مهم اینست که نامی که ما ب
می  (تر پشت)ریکائیان مردم مکسیکو را "ِوت َبک" یا مادر انگلستان پاکستانی ها را "پاکی" می خوانند.  این که
 . نامند

 

یو نام "ره وجود دارد ب یمکسیکو دریای کشور ست که بین ایالت تکزاس در امریکا و شمالا مراد ازین تسمیه این
یان مکسیکی ها امریکائدر مقابل، ند.  دش که تر می ، طبعا  گذشتندگراندی" و مردم مکسیکو که قاچاقی ازین دریا می 

یان مردم امریکا ایتالوپیش که مهاجرت از دنیای قدیم به امریکا اوج گرفته بود،  چند قرندر   را "گرینگو" می نامند.
، یهودان را "کایک" و سیاه پوستان را "نیگر" می گفتند که هر چهار لقب فوق الذکر در کلتور امروزی گیمی"را "

"گوره" که در باال ذکر کردم نیز یک ریشۀ "کم آوری" دارد.  در واقع، لفظ  شان بسیار مؤهن و غیر مقبول است. 
، می بینیم که مردان را همواره سیاه پوست و زنان اشیمانداخته بهای قدیم هند نظری  به این معنی که اگر به میناتور

وی زیبا ری آن که در کلتور قدیم هند همین دو صفت خاصۀ مرد و زن مثیل نموده اند.  این براتسفید با پوست را 
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. وقتی مردان (1)شد بد شمرده مینیز عکس آن دومی را "گوری" می گفتند.  که اولی را "سانوریا" و شمرده می شد
مردم هند از روی بدبینی انگلیس با چهره های سفید خود من حیث یک قدرت استعماری وارد نیم قارۀ هند گردیدند، 

  دادند."گوره" را برای شان لقب 
که در رکاب وزیر تجارت وقت به هند سفر نموده  -یاد دارم که چند سال قبل در ضمن یک هیأت تجارتی افغانی ه ب

هم مشمول بودم.  در دعوتی که وزیر تجارت هند برای هیأت ما ترتیب نموده بود، از قضاء که بنده نیز من بود، من 
حیث ترجمان روی میز شان نشسته بودم.  در ضمن صحبت، سخن از موضوع همین نوشتۀ من شد و وزیر صاحب 

اما من به امید اینکه خداوند د می کنیم." ها را بنام دال خور یا که ما در افغانستان هندی ئیدمن گفت "برایش بگوه ب
 ، در وظیفۀ محوله خیانت کردم.خواهد گذشتدر روز جزاء از عقوبتم 

 

صورت عادی بکار برود، در موارد خاص شکل ه یک نام می تواند در عین حالی که در جاهای دیگر بباید گفت که 
ده رمت به کسی "اوالد انگریز" یا "اوالد روس" خطاب کاگر در مقام قهر و مال خود بگیرد.  مثال  ه توهین آمیزی را ب

وط که مرب -دانم این نام  باشد که نمی می)یا زویه( .  در کندهار یکی ازین صفات توهین آمیز "د ارنووت زو" باشیم
  یک قومی در البانیه می باشد، از کدام راه به کشور ما رخنه کرده است.

 

"تاجک" آنچه که گفته می توانیم اینست که  از کوهستان و پنجشیر گرفته تا مناطق شمال هندوکش   در مورد لفظ
 همگی خود را "تاجک" می گویند و نه "تاجیک". 

"تاجک" را  در خانۀ من دو نفر از اهل اندراب وجود دارد که خود را "تاجک" می خوانند.  حتی بعض شان لفظ 
"تاجیک" در شمال دریای آمو مروج باشد، کار خود  اگر هم نام کنند.  تلفظ می "تاُجک" یعنی با ضمۀ حرف جیم

 شانست. 
کدام وجهۀ های افغانستان  در زبانهای "تاجک"، "ازبک" و "قرغز"  د، کار برد ناممپس روی آن چه که گفته آ

.  هللا سو ب تواند یبوده م ما مانده استه های پیشین ب توهینی نداشته، بلکه صرف بر سبیل تکرار آنچه که از نسل
 یاور.

 
 

                                                           

ها خریدار دارد. این هم نمونۀ دیگری از استعمار  امروز بر خالف رسم قدیم، ادویۀ سفید ساختن پوست مردان در بازار هند ملیون -1
  رود. رسانه ها بشمار میفرهنگی غرب در منطقه از طریق 
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