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و شميره   3تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

روال: ليکوال م٠١/٠٩/٢٠١٠                               شهسوار سن
        

  د افغانستان وروڼه قومونه
  دويمه برخه

  
اونو کې په بېالبېلو : افغاني تاجک افغاني تاجکان د هېواد په لرغوني تاريخ کې  او بيا راوروسته په بېالبېلو تاريخي پ

  .نومونو ياد شوي دي
تو، فارسي او د هېواد يو شمېر نورې ژبې له اريک  ژبې يو شمېر ژبپوهان  په دې رت، پ  اند دي چې اوستا، سنس

ېدلي دي   .نه چې د لرغونو اريايانو مورن ژبه وه زې
رت او اوستا  ېدلې  دوه خويندې ژبې چې سنس انې اوس په واک کې نشته ولې له دغې ژبې زې ې ن د اريک ژبې ن

و ژبو په  ۍ د م ي  هم د ن انې نومي ې ن ه ن و ژبو نه يو  ي، خو له نېکه مرغه چې د دغو م کتار کې شمېرل کي
  .اوس زموږ په لرغونو توکو کې خوندي دي

ي  بلکې د نورو قومونو  ي تانه په دې ژبه  تو زموږ  د هېواد يوه لرغونې ژبه ده او نه يوازې پ ه چې پ رن لکه 
تو ژبه تعليم کوي ي هم په پ   .و

ه فا يهمدارن ي ي هم په دغه ژبه  خو د . رسي هم يوازې د تاجکو افغانانو ژبه نده بلکې د نورو توکمونو و
ينی ژبه فارسي  دري ده   .افغان تاجکو يوا

لي دي چې تاجک د تازي  وری (ميرمحمدصديق فرهن پخپل کتاب ؛افغانستان در پنج قرن اخير؛ کې ک ) مخ٢٢و
خه اخستل شوې چې  د ؛يمن؛   ... د يوې قبيلې نوم ووله کلمې 

...  تلفظ کېده) تاژيک(په اريانادايرة المعارف کې هم دېته ورته يادونه شوې ده  چې  پخوا د تاجک نوم په تازيک 
خه اخستل شويدی بنو طی  . وروسته د ترکانو لخوا ايرانيان په دغه نوم بلل کېدل، چې د عربو ؛طی؛ له قبيلې 

دې قبيله  وک . (وهايرانيانو ته يوه ن لورم  ورئ    ) مخ٨۵٩و
خه اخستل شويدیTaochiنامتو ختيزپوه   بيلو  په دې اند دی چې تاجک له يوه چيني نوم تاوچي     .  

لور  تنواري پخوان پر  د هېواد نامتو تاريخ پوه ميرغالم محمدغبار د هېرودت د ليکنو په بنس وايي چې د پ
ېدي او  نداري، اپارتي، ستا نوموړی زياتوي چې  بيلو نني تاجک د همغو پخوانيو . داديکي نومېدېوې چې  

ي   )مخونه١٣٧-٣٨جغرافيه تاريخي غبار .(داديکانو پاتې شوني  
تيانو  لکه تاج د مسيحانو د  لي دي  چې تاجک  د تاج په مانا دی چې په لرغونې زمانه کې به زرت دوخين کيف ک

وده ېر  يو شی په سر  اي روال . (صليب په  ورئ د افغانستان قومونه سن د ميرمحمدصديق فرهن  په ) مخ٢٧١و
ان   تانه ، بلو قول  په خراسان  کې پرته له تاجکو نه نور اوسېدونکي قومونه هم وو چې  ژوند يې  درلود لکه  پ

  )  مخ٢٢هماغه اثر . (او نورستاني
ارونو په ل کې  لورو  ارونه اوس  په نورو هېوادو پورې اړه لري  ) خنشاپور،مرو، هرات، بل(د خراسان د  دوه 

نو د . او دوه نور يې  په افغانستان  کې چې يو يې هرات او بل يې د افغانستان لرغونی واليت  بلخ دی اړه لري
تانه، بلوڅ او نورستاني  هم اوسېدل ايي د نوموړي . فرهن د يادونې مانا دا ده چې په بلخ کې له تاجکو پرته پ

تنو سربېره  ازبک ، هزاره ، ترکمن او په مو خه لرغونی افغانستان وي او کنه  اوس خو په بلخ کې له تاجکو ،پ
ونو نور توکمونه ودان  دي   . لس

ارونو )بلخ او هرات(د تاريخ پوه فرهن دغه يادونه د پام وړ ده چې يادو شوو قومونو  د خراسان پدغو مشهورو 
  .کې  ژوند درلود

ېر دا بيخي تيا ده چې په افغانستان کې مېشت قومونه که هغه لرغونی  افغانستان وو او که معاصر  د وروڼو په   ر
تانه شويدي لکه د کون په پالزمېنه  اسداباد کې ه تاجک دي خو پ ي  په خ   .اوسېدل ان تر دې چې يو شمېر و

ي فارسي ژبي  تو نه پوهي تانه اوس په پ ه ډېر پ ه په خ شويدي  چې د دې المل همدا دی چې په پخوا کې همدارن
ولو د افغان په نوم   ېر اوسېدلي دي او د دوی په مين کې هې ډول توپير نه وو  ول وروڼه قومونه لکه د وروڼو په 

  .وياړ کاوو
وک دي چې السونه يې د افغانانو په ول هغه   وينو سره دا چې اوس يو شمېر کسان  توکميزو ناندريو ته لمن وهي دا 

که خو د قومونو تر شا پ دي  او غواړي د وروڼو تر مين نا يوالي ته لمن ووهي د همدغو کسانو په مين . دي نو 
ي چې موږ د پخواني شوري  ان لپاره روا  کې داسې  کسان هم شته چې د پرديو  په لمسونه  دغه ډول السوهنه  د 

ې په تو ي د بېل   .ه يادولی شو،ايران او پاکستان  السپو
  



 
 

 
و شميره   3تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ر، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئالي

 

ان ان زموږ د هېواد هغه اوسېدونکي دي چې ډېر شمېر يې په باميانو کې ودان دي او په فارسي ژبه : هزاره  هزاره 
ي   .ي

ېدل رت  ژبه غ لي دين نه پخوا د دغې سيمې اصلي اوسېدونکي په سنس د فرانسوي پروفيسر  . د اسالم له سپې
نې   په قولSAYLONE LOYIسيليون  لويي    کوم توکي چې پدغه سيمه کې تر السه شويدي د بودايي کتابونو 

رت  په ژبه دي اکل شي.  ليکنې  د سانس ۍ تر مين  و دي درېمې او اتمې  پې ه يې د زې ايي نې   .چې 
ېدل رت په ژبه  دې  د باميانو بودايي راهبان   د سنس نده ده چې د مسلمانانو پېر ته ن ر ه دا هم    .همدارن

واب ووېل شي نو په  ولپوهنې  او لرغونپوهنې  په ژبه  ؛که چېرې دېته ورته  اندونو ته د ژبپوهنې، توکمپوهنې، 
لي  ېر  د اسالم  د سپې ه به شي چې  هغه مهال د باميانو لرغوني  اوسېدونکي لکه د افغانستان  د نورو سيمو  په  ډا

ه اريايان وو   )مخ٢٨۴فغانستان قومونه د ا(؛ .دين  تر خپرېدو پورې په خ
ي نه يوازې په باميانو کې  نه وو بلکې ان د افغانستان په نورو سيمو کې  هم د  تر دغه مهاله پورې ترکي توکمه و

ولواک  پورې شتون نه درلود واکمن    .يپتليانو تر 
ي ن ې  را ووهلې چې خپله واکمن پراخه ک و دلته دی چې ترکي کله چې په ايران کې ساساني  واکمن  دې ته ب

ه ته ک لواله رامين و له ساسانيانو سره د افغانانو ضد  لوالې د ډېرو افغانانو وينې توی . توکمه و نه يوازې دې 
ې دواله بدلې ک ېز هم د افغانستان ډېرې سيمې  په سر کې د باميانو شاوخوا سيمې په ک ې بلکې چن   .ک

ېز زوی چغاتای د باميان و لخوا ووژل شو نو نوموړي بيا نه يوازې د باميانو نر ولې کله چې د چن  د باتورو و
ودل اروي يې هم ال ژوندي پرې ن ل بلکې  ې ، واړه او زاړه له تېغه تېر ک   .او
ېز د تيري په مهال د غور واکمن  ملک حسام الدين او ملک قطب الدين وو سام . د باميانو مشر اميرعمر نومېده. د چن

رهار او يو شمېر نور د هېواد سرهن  د تخا رستان ، ملک شمس الدين محمدجوزجاني  د هرات، ملک اعظم د نن
ول په يوه خوله نه وو. په نورو سيمو کې واکمن وو   .خو له بده مرغه چې دا 

ي دي  چې نه  ان دي چې زموږ د هېواد هغه وياړلي و لکه چې دمخه مو ووېل اوس  د باميانو اوسېدونکي هزاره 
ان، هرات،بدخشان،غور،  ي ي بلکې د هېواد په نورو سيمو لکه کابل، وردګ، غزني، ارز وازې په باميانو کې اوسې

ن دي ان او نورو سيمو کې استو   .تخار،کندز، مزارشريف، بغالن، سمن
انو د استو ای او يو ايراني تاريخپوه  سيدمهدي فرخ پخپل تاريخ سياسي افغانستان کې د افغانستان د هزاره  ن 

  : مذهب په اړه ويلي دي
ان دي او ايماق سني مذهبه دي ان شيعه  بره دي چې نژاد يې يو دی خو هزاره  ان او ايماق  دوه  خو . ؛هزاره 

ن دي  سني  مذهبه  دي او يا د اسمعيليه  مذهب پيرويدي ان چې په شيخ علي، پنجشير  او  قطغن کې  استو ؛ .هزاره 
وک ( ی  وری لوم   )مخ٧٩و

امس  يمي  ه  اکلې سر شمېرنې  له مخې  ډېر  پخوا يوازې  د باميانو  THOMAS,H,EIGMYهمدارن   د يوې 
ان   ي دي٣١٧١۴٣اوسيدونکي هزاره  وته ک ان  .  تنه په  د دوی ډېر شمېر د هېواد  په مرکزي  زون باميان ،ارز
ېشن.او غور  کې ودان دي ل شويدي چېد افغانستان لپاره؛ په ک-؛واک فاون ان په سلو کې : تاب کې ک ، ۵٠؛هزاره 

تانه په سلو کې  کي  په سلو کې ٢، تاجک په سلو کې ١٢، ايماق په سلو کې ٣۵پ ورئ ( دي ١ او نور  ل   )مخ۵٨و
ه د هېواد  په جنوب  ختيز  زون کې بيا په سلو کې  تانه  په سلو کې ٨همدارن ان ، پ  ١١، په سلو کې ٧۶ هزاره 

کي په سلو کې تاجک  ا   . دي۴و نور ل
و تشکلوي  ان د شمېر له مخې د هېواد  درېمه درجه نفوس د افغانستان د و ول هېواد  په کچه هزاره  په هر حال د 

ي ای اوسي   .چې له نورو وروڼو قومونو سره يو 
ېر په بېالب:  افغاني ازبک اوونو کې دلته  مېشت  افغاني ازبک  لکه د افغانستان  د يو شمېر نورو قومونو په  ېلو پ

  .شويدي
ي  ل کي خه  ن اسيا له مهمو هېوادونو   ۍ په سياسي جغرافيه کې اوس يو هېواد د ازبکستان په نوم چې د مين د ن

ه هم په ازبکستان  کې  له ترک توکمو نه پرته نور قومونه هم ودان دي ولې د اوسنيو  ازبکانو . شتون لري که 
  .رتله ډېر ديشمېر د نورو په پ

برونه لکه ن او ختيزه اسيا کې له لرغونې زمانې نه راوخله تر اوسه پورې يو شمېر  اريايان، مغالن او : په مين
  .ترکان پدغه لويه سيمه کې ودان وو

وکو نيولې بيا د چين تر  لور خواوې د خزر او بايکل  تر مين خاوره، د پامير له لوړو  د دغې پراخې سيمې 
ان له غرونو راواخله تر ختيزو سيمو پورې چې مغلستان هم د همدغې ختيزې برخې شمال  کې دېواله،  ان د خين

  .پروت دی يادولی شو
ل  ای   ن  وبی دی خو دويمه سيمه بالخاش  بيا د ترکانو  اصلي استو ا ن سيمه د مغالنو اصلي  ؛د بايکل لوم

روال د افغانستان قومونه (؛ .شوی دی   )مخ٢٩١سن



 
 

 
و شميره   3تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ر، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئالي

 

مکې   مکو کې لرغوني اريايان  ودان وو چې د جيهون  او سيون  تر مين پراخې  ه د يورال  په شاوخوا  همدارن
نې برخې ترکانو او ترکمنانو  الندې .  تر خوارزم پورې د دوئ په ولکه کې وې ولې ورورو د دغې لوې سيمې 

ې مکو کې چې اريايان او مغالن  شول   په هغ. ک ودل شوخو په کومو  ولې ازبکان  بيا . ې برخه د ترک نوم کې
نې ژبپوهان  د دې ژبه  ي  چې  ل کي ېري  چې دا ژبه ) ترکي چفتای(د ختيزو  ترکانو  زوزات   ي او دا هم ان

دود په ل توپير ورته ده   .له ترکمني  ژبې سره د 
دي  ؛کله چې ترکان او ساسانيانو  د افغانستان په شمال کې د يپتليانو مې زي ه د شپ لواله جوړه ک   په وړاندې  يوه 

ي غاړې د ترکانو  په ولکه کې  ه چې د جيحون   ۍ په نيمايي  کې يې د سفدانيه په سيمه کې  يپتليانو ته ماته ورک پې
ه واچوله   )مخ٢٩٢هماغه اثر (؛ .پرېوتې او د افغانستان په شمال لويديزو سيمو بيا ساسانيانو خې

ن وو او يو شمېر ازبک  توکمه مير محمدصدي ق فرهن وايي  د هندوکش په شمال  کې يو شمېر تورکي ژبي  استو
و له بابته هلته ودان شول ي شيبانيان له ايراني صفويانو او هندي مغلو سره د ج ورپسې ترکمن او قرغز  چې . و

ای شول ای په  ول دلته    )مخ٢۴ اخر پنج قرن(؛ .له دوی سره يې نژدې خپلولي لرله 
ي ډول  ان بر د شنبيانو په نوم يوه سيمه ييزه  واکمني په  دا هغه مهال دی چې د افغانستان دغو سيمو ته د سوري 

ې وه   .غور او د غور په شاوخوا سيمو کې جوړه ک
د ولنيزو اړيکو  له مخې يو بل سره همغه مهال ډېر ن ې  شول د دغې لوې سيمې بېالبېل  اوسېدونکي د اسالمي او 

ه ه وک انو نه سهل لورته ک   .چې ازبک خان د اسالم دين ومانه او بيا يې ورورو د يورال له ورشو
ه ١۵؛محمدخان شيباني  چې کورن يې  په سايبريا  کې واکمنه وه او دی په  ۍ کې د ازبکانو د مشر په تو  پې

  ) مخ٢٨٢غبار .(ماورالنهر  ته راغی
ته يې چې د هرات له الرې صفوي شاه اسمعيل کله چې شيباني خان بلخ ؛اندخو ی؛ مرغاب  او بادغيس  ونيول  غو

وي و وغور ی د ده سر او ... له پ ه کې شيباني خان ماته وخوړه او د صفويانو  پوځ لوم ۍ ج ولې په يوه خون
وده   . بيا يې تنه  شاه اسمعيل ته په مخ کې کې

ۍ ته د سرور زور پوښ .  ی وخوريصفوي  پاچا  خپل پوځ ته امر وک چې د ده م بيا يې د شيباني خان د سر کوپ
ل.  ورک   .کله به چې د نوموړي  شرابو ته زړه کېده نو د ده ککرۍ کې به يې 

تل يې   ای شوې وې  غو ای په  ونه کورن چې د افغانستان په شمال کې  ينې وروسته  زر د شيباني خان له م
يچې د ماورالنهر  ازبکو  په م نيو د دويم  عبداله په . رسته په صفوي واکمن  بريد وک هماغه وو چې ازبک مې

  .مشرۍ مشهد او نيشاپور الندې ک خو له بده مرغه چې په پای کې له صفوي شاه عباس  نه ماته وخوړه
ای د هېواد په يو شمېر سيمو کې  ژوند کوي   .اوس افغان ازبک د نورو وروڼو قومونو  سره يو 

ه ه مار وسله وال  چې السونه يې د خلکو په وينو سره دي کو کوي چې د خپلو جنايتونو د که   هم يو شمېر ج
وي ولې اولس  اوس پدې پوه شويدي  چې همدغه کسان وو چې د وسلو او  ولو لپاره  وروڼه قومونه پخپلو کې وجن پ

لی دی   .پيسو په زور يې دا درې لسيزې افغان اولس په وينو ل
يافغ ي ته پکار دي چې خپل کور  اباد او ودان   ک ولو افغانانو   کور دی نو د دې کور هر غ نور . انستان د 

ي منان  زموږ په برخليک  لوبې وک دي چې کورني او بهرني د  .پرې ن
 

  نوربيا
        
         

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


