
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 8تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

      
۳۱/۰۷/۲۰۲۱ 

    یزی دکتور زمان ستان 
 کا یمتحدٔه امر االت یآ -  ا ی فورنیکل -  کایپِسف یو عرفان در پوهنتون مطالعات عال   ات ی اله استاد

 

 زبان   تیبا هو یاسیس هائیباز
 
 

   م یسقراط حک -ارزد.   ینا آزموده به زنده بودنش نم زندگئ 
 
 .کند  ینیکه بر وجدان سنگ د یافزاینا بارور چنان ب  یبر باورها د یآزمون نبا ی ول
 
  ی ک  نکهیقبول ا   ا یستِم  رد    ی کشد. شالقها  یتعصب رنج م  دی در افغانستان از تهد  یاسی اصالِت فرهنِگ س  نسو یبد    یزمان  ری د  از

  ت یتجارت است، هو  نیپرمنفعت تر   یبیکه عوامفر یگردد. در کشور یحواله م یمل تیهو کر یبر پ وستهی پ ستمین  یک ایهستم 
  شهٔ یسازند: قامت سبز، رنگ فربه، نژاد دراز، ر  ی شان م  یبدهند برا  ش ی فرما   ه ک  ی زیمردم هر چ  ی های سازان از خوشباور

وارداتئ    طهٔیدر خر  چانده یپ«  ۲۰را در »برترئ نژادئ قرن  «  ۲۱قرن    زئ یزباِن دراز… آنها »فرهنگ ست  د، یچشِم سف   ،یخاک
  .دارند  یعرضه م ان ی دو دسته به مشتر« ۱۹»تفرقه انداز و حکومت کِن قرن  

 
نفرت    ن ی دستار تظاهر، و خورج ا، یبعد از سفر دور و دراز صد ساله با چپن ر  یی اروپا  زمیمرگباِر فاش   ت یبا هو ینژاد  برترئ 
نه   ند، یب ی را م ی خود و ینه درآن د ی ول  ستد یا  یغبار آلود وجدان م  نهٔ ی. جلو آئندیگز ی منزل م ا« ی مزدحم »قلب آس خانهٔ یبه چا

شان از    ئ یمه را چنان مست کرده که الف و گزاف خودستاه  خانه یپندارئ  چلِم گردان چا  رکزتفرقه را. زهردود خود م  وار ید
 .زندیر  یم رون یسرحدات استعمارزدٔه افغانستان ب چیخم و پ

 
و    یی کناِر سرک سوزنما  دٔه یتشنه لب و گرسنه شکم  و جامه در   مان یتیچشم    ش ی سوار بر اسپ تکبر پ  رقدار یب   جنگساالران 

خالصه هرچه، جز خدا    ،…یزبان پرست  ،یمنطقه پرست  ،یقوم پرست   ،ینژاد پرست  ،یوطنپرست  یکنند. شعارها  یم  ییخودنما
  ده یو برتر است. ژول  نتریدود رنگ  ی آنها م  یکه در رگها  ی کنند که خون  بت آسمان و اذهان را همسان مکدر ساخته تا ثا  یپرست
 :کند  یرا زمزمه م ی آب« سهراب سپهر یپا ی در گوشهٔ »صدا ی پوش
 
 کاشانم  اهل»
 
 برسد  د یشا بمنس
 
 لک یاز خاک س ی ا نهیدر هند، به سفال  ی اهیگ به
 

 فاحشه در شهر بخارا برسد   یبه زن د، یشا نسبم
 

 پشت دو بار آمدن چلچله ها ، پشت دو برف  پدرم 
 

 «پدرم پشت زمان ها مرده است  ی در مهتاب  دنیپشت دو خواب  پدرم 
 

. اثبات  رد یگ   یاز هزار نفر تعلق م  ش یهر شخص در ده نسل  به ب  ک ینومیچون ساختار ج  ستی ن  شی ب  بئ یخود فر  ی نژاد  برترئ
که خالص بودن خون را   یاست. آن هم به شرط رونی»خالص بودن خون« در طول سه صد و چند سال از امکان و احتمال ب

 .میکرده بتوان ف یتعر
 :سندینو ی در اعتراض م ی محترم دوست

 
افغانستان    ی ایشما که برادران پشتوزبان ما درجغراف  یادعا   ن یکه ا  رتم، یام وتا امروزدرح   ده ی شما شننکته را بارها از  کی»

 د؟ ی وردٱ اند، را ازکجا در ت یاکثر
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 کدام سند؟  ؟ یسرشمار کدام
  ی فارس  شه ی مناطق درافغانستان ر  ی سخن شما نادرست است. حداقل نود درسد نامها  ن یا  خی وتار  ی ازنگاه جامعه شناس  حداقل 

 .که امروزبرادران پشتوزبان دران ساکنند یمناطق ی دارند، حت
 
 «د؟یدهی م حیچگونه توض نرا یکوه ها، تپه ها. ا  اها، ی در  نام
 

 ه یو احصائ  یسرشمار
 

. ارقام  ستیمعمول و ممکن ن  ای کشور دن  چیدر ه  یی و کشور اروپاد  یکیاحتمالئ جاپان و   ینفوس به استثنا   قیدق   سرشمارئ
  - ۱۱نتنها    یسرشمار  لی وسا  نی تریباوجود عصر  کا یمتحدٔه امر   االتی است. هم اکنون در ا  نی صرف تخم یرسم یها  ه یاحصائ
تعداد شهروندان    ک یحکومت    ق یو تشو  غ یالرغم تبل  یبلکه عل  رند،ی گ  یسهم نم  ی در سرشمار  ی رقانونیمهاجرغ  ون ی مل  ۱۵

 .دهند  یرا به حکومت گزارش نم ات ی وف گر ی د ی کنند و برخ ینم  لی را تکم ی اوراق سرشمار
 
تذکره نفوس،    ینفوس را از رو  هٔینفوس مروج بود و هست. در افغانستان احصائ  ن یتخم  ی جهان روشها  ی اکثر کشورها  در
قومئ درحالت اضطرار    ی و لشکرها  یلجاری ا  ی لشکرها  هٔ یسهم  ،یو انفراد  یهشت نفر  یخدمت عسکر  دات، ی برعا  ات ی مال
  .شد  یم ن یتخم  هاینوع سرشمار ن یهم ی نفوس کشور رو یتها یو اقل  تی کردند. اکثر ی م نیتخم
 
.  دانند یم  ی تی اقل  ازات یمطرح شود که خود را مستحق امت  اسئ یس   ی با گروه ها  د ی با  ستین  ا یهست    ی تیدر افغانستان اکثر  نکه یا

  .است گر یاثبات د یک یچون وجود 
 

در آغاز    یاستعمار  یغرب استنباط کرد. قدرتها   زمیال یاستعمارئ امپر  ژئیاز سترات  توانیرا م   تهایو اقل  تینقش اکثر  ضمنا  
  تها یاقلتجاوز با    انیکنند و در پا  ی کشور استعمال م  ک ی  ت ی آنها را در مقابل اکثر  تها یتجاوز شان به بهانهٔ دفاع از منافع اقل 

 .کنند ی م یجانبدار تی کثرکنند و دوباره از ا یم انت یخ
 
استعمال کردند،    ی عثمان  یترکها  تی را در مقابل اکثر  یو عرب  ، یارمن  ،یونان ی   یتهایاقل   سها ی انگل  ییآغاز جنگ اول اروپا  در
دادند، و آتا    ونستها ی شان را به صه  ی نهایکردند اعراب را مستعمره خود ساختند، زم  انت یخ   تها یدر آخر کار با همان اقل  ی ول

  ی و جمهور  جانیحکومت خودمختار آذربا  لی با تشک  یامروز  رانیدر آغاز مداخالتش در ا  اترک را قهرمان اعالن کردند. روسه
اکثر آنها را برضد  پا   ی گماشتند، ول  ان ی پارس  ت یمهاباد کردستان  آذر  تجاوز  ان یدر  از تهران    انتی و کردها خ  ها ی با  کردند و 

  ختند، یهندوان برانگ   تی را، به شمول مسلمانان، برضد اکثر  تهایدر آغاز مداخالت شان در هند اقل  سها یکردند. انگل  یجانبدار
هندوان دادند. روسها    ت ی هند از پاکستان گرفته به اکثر  می را خالف قرارداد تقس  ریدر آخر با مسلمانان جفا کردند و کشم  ی ول

  ی »ملتها  یاه   شهی قبل از خروج قشون سرخ ببرک و مل  یرا به قدرت رساند، ول   کی در زمان تجاوز بر افغانستان ببرک تاج
ف سمت شمال  ائتال  یتهایدر آغاز تهاجم شان اقل  ها یی کایآوردند. امر   یپشتون رو  ب ی زحمتکش« را رها کردند و به داکتر نج

باال و ده    یگردند. از هموگونئ موازات مثالها  ی شان به طلبان پشتون برم  ی از خروج احتمال  شی را استعمال کردند، اکنون پ
 .میتوان ی کرده م تی غرب را تثب  زمی الی قربانئ امپر ی کشورها ی تهایو اقل ت ینقش اکثر گر یها مثال د 

 
به نام ترورست   هایی کای و اشرار، و امر  نیبه نام مجاهد   ها ی سلحشور، شورو یبه نام پشتونها  سهایکه انگل  ینظام  اتیعمل  از

نفوس کشور    ت ی که پشتونها به جرم اکثر  م یتوان  ی و طالبان  پشتونها را هدف عمدٔه حمالت خود قرار دادند استنباط کرده م
  ابتئ ین  زمی الی امروزئ افغانستان به شکل امپر  یدر جنگها  استیس   نیقرار گرفتند. هم  یو مال  یخسارات جان  نی شتریهدف ب 

  رنگ ی مداخله خود را  با ن  یامروز  ران ی گذارد و ا  یم  غی پشتونها را در دم ت  ت یادامه دارد. پاکستان با مهارت اغواگرانه اکثر
 .کند ی م هیتوج تها یدفاع منافع اقل

 
 
 
 مناطق  یفارسئ نامها شهٔیر
 

صرف در    نجا یاست. ا  یی ای ار  یاز زبانها  ی و شناخت  خیتار  ع یمستدل وقا  ل یناطق مستلزم تحلم  ینامها  ی فارس  شهٔ یر  مسأله 
  :سه اصل  ت یبا رعا  ی ول  م،یکن یآن بحث م  یافغانستان رو  خیادوار مختلف تار هائی استبازیرابطه با س 
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  .حکومتها است ت یحد صالح نی تع یبلکه برا ست،یجداکردن مردم ن یکشورها عمدتا  برا ن یسرحدات ب- ۱
  لی تعداد مردم تحم  ن یشتریمردم بر ب   ا ی  ن یهستند تا خود را به نام خدا و د  تی در فکر گسترش سلطهٔ حاکم  وستهی حکومتها پ - ۲

و دولت    ن ی قدرت را از مردم تصاحب کرده ماِلک ُملک و د  ه یکنند. حکومتها از خود قدرت ندارند، مگر آنکه به بهانه و توج
 .ا شوندآنه
  ی وجه متوجه مردم کشورها   چ یبه ه  لی تحل  نیکه انتقاد ا  میگو  یم  دی همهٔ انسانها باهم خواهر و برادر اند. با اصرار و تاک- ۳

 .چرخاندند   ی خود م  تیبلکه متوجهٔ حاکمان وقت است که هرمامول و معمول را بر محور حاکم  ست،یهمجوار و اعتقادات آنها ن
 
در تراکم و باالرفتن تناسب    ریی کنند. تغ  ی م  ی خود را به زبان خود نامگذار  ی منطقه قصبات و شهرها  ک یاست که مردم    ی ه یبد

شدن    ر یسراز  انه یم  یا ی شود. در آس  یمحالت منتج م  ینامها   ر ییبعضا  به تغ  گر یزبان د  ندگانیبر گو  ی گروه زبان  کی نفوس  
چاچ، مرکنده، ختن،    یشهرها را عوض کرد. شهرها   یار یبس  ینامها  یی ای ار  اقوام آنها در مناطق    ین یو جاگز  ی اقوام توران

قطغن،    ، یخانم، اورته بالق  ی شدند. آقچه، آ  ل ی و تاشقرغان تبد  ، یکاش  ،یبه تاشکند، سمرقند، خوچ  ب یکاشغر، و ُخلم بالترت
و اسالم    منه، یآباد، م  ی عل  ن،ی اوالدبه  جه داشتند. همچنان امام صاحب، خوا  یی ای ار  یقره، شبرغان حتما  در سابق نامها  نه یبو

 .داشتند  ی م یی ای ار ی نامها یاسالم / یقبل از دورٔه عرب د یقلعه با
 

 ی مغل -  ی اختناق صفو دوران 
 
  هائ ی مذهب هند و صفو  یمغلهائ سن   نیب  یی رقابت و زور آزما  دانیدولت مستقل افغانستان کشور ما م  لی دو قرن قبل از تشک  در
  شد ی دست به دست م  بی دو رق  ن یا  ان یم   یاسی نبود و هربار قدرت س  شیب   یبزکش  دانیما م  نیمذهب پارس بود. سرزم  عهیش

را    یرقابت ی جنگها نیا  یزیو شدت خونر  ،یشدند. سطع زجر، تباه ی م مالیپا یو صفو  یقشون مغل یچکمه ها ری مردم ما ز
  .م یکن یم  تی آن روزگار  حدس زد که شمهٔ آنرا به اختصار حکا عیاز تناوب و تکرار وقا  توان یم
 
بر سر تخت سلطنتئ کابل     رزا یم  ی و عسکر  رزا ی هندال م  ی شهزادگان مغل   که یم )م = سنهٔ مشترک( در حال۱۵۳۰سال    در 

بعد از    ون ی ساخت. هما  ی جز قلمرو هند مغل  ون ی )َسکه( اش هما  ی کندهار را به نام برادر تن  رزایکامران م  دند، یجنگ  یباهم م 
در    ون ی قدرت نشست. هما  کهٔی بر ار  یو به کمک او دوبارٔه در دهل  رد پناه ب  یبه تهماسب صفو  یسور  رشاه یشکست از ش 

بار    کیم تهماسب  ۱۵۵۸پاداش شهر کندهار را به تهماسب تحفه داد. مغلها چند سال بعد کندهار را دوباره تصرف کردند. در  
را به نام خود جالل    یجوشاه/ناپور یم  شهر اد ۱۵۶۰اکبر در سال    نی اکبر تصرف کرد. جالل الد  نیالد کندهار را از جالل    گر ید

  .گرفت ان ی از صفو گریبار د ک یم  کندهار را ۱۵۹۰. او در د یآباد نام
 

چشم به کندهار    ک یاوزب  هایبانیجنگ بود، ش  ر یدرگ  ها یکه او با عثمان   یزمان  ی عباس خواستار استرداد کندهار شد ول  شاه 
از کمک اصفهان نا ام  ی حاکم صفو  نی دوختند. مظفرحس پناه برد. در  ۱۵۹۳شد در سال    د یکندهار چون  م  خود به مغلها 

  ر یبعد از دو سال جنگ متواتر با جهانگ  هایم صفو ۱۶۲۳  -   ۱۶۲۲  یسالها  نی م کندهار دوباره به تصرف مغلها درآمد. ب۱۵۹۵
کندهار را پس    یُکرد  مردانخانیم عل ۱۶۳۸خان را حاکم شهر مقرر کردند. در سال    ی نج علکرده گ  ری کندهار را دوباره  تسخ

ُسم    ریمتواتر کندهار ز  الچهار س  ی م برا۱۶۴۹-۱۶۵۳  ن یداد و مغلها برعالؤه آن کابل را هم تصرف کردند. ب  ر یبه جهانگ
بار    ک ی کندهار را    ی هایمناقشه شدند و صفو   ر ی. در آخر مغلها با خانات بخارا درگد ی لگد کوب گرد  ها ی مغلها و صفو  ی اسپها

 .را حاکم شهر مقرر کردند  ن یم گرگ۱۷۰۳تصرف کرده در سال   گر ید
 

  یخبریدادند. در ب ل یوضع تباه کن نجات داده دولت مستقل افغانستان را تشک ن یما را از چن  دٔه ی مردم ستم د  خیتار بزرگمردان 
  ی ِصرف زمان  ی ول  د،یا ی است« معقول به نظر ب  یابله  یمرزبند   ی برجدا  یاز وضع مرگباِر دو قرن ممکن سرودن »پا فشار

که زهرمطلق العنانئ    میتوان   ی را درک کرده م  ان ی دورٔه صفو ی جبر  ی ساز  عه یو ش ننمازخواندن جبرئ دورٔه طالبا  نی تفاوت ب
قاجارها به آخوندها به    قیاز طر  های. امروز نقش صفو م یباش   ده ی را چش  ریغ  یحکومتها  اسئ یس  ی اجندا  قهٔ یدر مض  یانت ید
 .به پاکستان تعلق گرفته   یتانویهند بر قیمغلها از طر راثیو م   ده ی رس راث یم
 
و    ییداشت و نشانهٔ قدرتنما  یمذهب /ی اسی س  ی ها  زه ی شهرها، قصبات، و اقوام انگ  ی دادن نامها  ر ییو مغلها تغ  های صفو  یبرا
ساختن نامها مناطق و    یبود، فارس  یشد. چون زبان رسمئ هردو دولت فارس  یدو ابر قدرت منطقه پنداشته م   انی م  تی مالک

سرنوشت ما را نوشتند،    گانگانیکه چگونه ب  دی د  میخواه  شوندی که مطرح م  ی حاتی. از مثالها و توضدی اقوام رسم عام گرد
 :کردند ل یما را ساختند، و مذهب خود را برما تحم ت یهو دند،یکردند، زبان ما را بر  ما را عوض ینامها
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نام جالل آباد اکتفا نکردند. آنها    ریی خود به تغ  ت یاثبات مالک  ی افغانستان بودند و برا  ی قسمت شرق  ان ی هند فرمان روا  یمغلها
  ت یمحالت و قصبات را در وال  ی سازئ نامها  ینمونهٔ فارس   نیساختند. روشنتر   ی فارس  زیرا ن  گر ی شهرها و قصبات د  ینامها

جوار سرک    یرساله دار،... در مراکز ادارئ مغل  لدار،یصوبه دار، حواله دار، تحص   کهیجائ   میتوان  یلوگر مشاهده کرده م
آباد،    دی سنگ، ز  دی سف  اب، ی ارآسمحالت چون چه   نی ا  نیشدند. ساکن  ی راند همهٔ نامها  فارس  ی حکم م  یبه زبان فارس   ی عموم

به لهجهٔ خاص مختلط    ی با حاکمان مغل   زشیآمپشتون دارند، به سبب    ت یمحمد آغه، ده نو، کلنگار )کلنگ کار(، با آنکه اکثرهو
پشتو    یمحالت نامها  تی اکثر  د،ی اقمار ادارئ مغلها قدم فراتر بگذار  نی از ا  لومتریک  م ین  نکهیکنند. محض ا  یپشتو صحبت م/یدر

  تثناأت . و مردم با اسار،…ښ زرغون    ز،ی کارړکال، خ  ه ړکال، ز  هیازره، لو  ،ډګیکو   ل،ی کتب خ  ،یدارند چون تور ورسک، موسه
 .کنند  ی به زبان پشتوصحبت م

 
<    ی < مسعود، ساپ  تیمس   ، یدی< افر  ی دیاپر   ، یز  وسف ی <    سپزي ی ساختند: ا  یاقوام پشتون را فارس   یهمچنان نامها  مغلها
اکثر پشتونها تا امروز    … ییکزای< استان   ی زی< وردک، ستان  ګ رد ې< اندر، و ړ< جدران، اند  ڼ دراځ  ، ی< جاج  ځی اځ  ، یصاف
 .سندینو  یم ی فارس ینامها را به امال نیا
 

کرم و حکومت    ڼیروشان در کا  ریپ  هٔیحکومت نهضت روشان  لی پشتونها در مقابل مغلها خصوصا  تشک  ی خواهیآزاد  یمقاومتها
کار سبب رشد فرهنگ    ن یکرد. ا   جاد یا  ی مغلها در منطقه رکود نسب   ی ساز  ی فارس  ات ی در عمل   ه ړدر اکو   ک ټ خوشحال خان خ

تا رحمن بابا، از    ی انصار  دی زی آن عصر از با  ی زبان پشتو  ی و شعرا  دبا،قاطع فضال، ا   تی . اکثردی زبان پشتو در منطقه گرد
  چ یدر دو قرن تمام ه  های در قلمرو صفو سه یمغلها  برخاسته اند. در مقا هٔ یتحت سا ن یز سرزما  کهټ خ مهٔیتا حل ل یماشوخ دیحم

 .ستیتعجب آور ن لی ذ ل ی زبان پشتو ظهور نکرد که به دال  سندهٔ ی نو ا ی  ب،یشاعر، اد 
 

  که ی است جائ  یه یاست.  بد  ری کم نظ  تی بشر  خ یکردند در تار  لی مردم غرب افغانستان تحم  ی باال  ها ی فرهنگئ که صفو  اختناق
سرودن شعر به زبان پشتو باالتر از توقع بود.    دند، یبر  یرا زبان م   ن ی و متخلف  شد، یصحبت کردن به زبان پشتو جرم پنداشته م

زبان جبرا  چنان    دنیبر دی منطقه را با تهد  یساختند و زبان پشتو یسړرا کامال  پا  رکندها  بانان«ی سړ»پا  یزبان پشتو  ها ی صفو
مانده. به طور مثال جملهٔ    یپشتو باق   ٪۲۵کمتر از    یپارس  دی ساختند که جمالت آن لهجه با استعمال اسم و صفت و قمفرس  
.  نه« ښېته ک  یی سا  ید درخت بی : »د سشود یگفته م  نیمفرس کندهار چن  ی در پشتو نه«ښېته ک یوریس ېد ون  ڼې »د م  ی پشتو
 .شده است نی ریش  ی)تلخ( کندهار به سبب استعمال کلمات فارس   یکردند که لهجهٔ پشتو یم ن یبه مردم تلق ی های صفو
 

 دند ی بر ی کردند زبان م ی صحبت نم یمختلط با فارس  یرا که به زبان پشتو ی آله پشتوزبانان نی با ا ها ی صفو
 

  ه ټچون پ  یقلمئ آثار  ی فت. نسخه هار  ن ینادر افشار از ب  یهایدر کتابسوز  انیدورٔه کوتاه هوتک  یآثار زبان پشتو  محدود
را    هیخزانه ناخود آگاه نقش وارثان دورٔه صفو   ه ټ. عدٔه با انکاراز وجود پشدیدست به دست م  ی خزانه، »گنج پنهان« پنهان 

را به رشتهٔ   ی اثر چینتوانستند ه انیکه پشتونها از شدت اختناق فرهنگئ صفو سازندکوشند ثابت  یکنند و در واقع م یم  فایا
  ی »ب   یدر دفاع از ظالم، مظلوم را دوبار محکوم کرده در طعن پشتونها را به نداشتن آثار ادب  شان یاند  اه ی س  نی قلم درآورند. ا
 .پوشند  یپشتونها چشم م   ن یسرزم  گرینصف د  آن پشتو در    یهان عصر آثار ادب  ئیبر شگوفا  شرمانهی خوانند و ب  یفرهنگ« م 

 
مذهب و    ل یبودند تا در تحم  گرساختهید  جیترو  لهٔ ی را وس  ی کیبودن ارزش داشت و    عه یگفتن و ش  ی سفقط فار  انیصفو  یبرا

 .دست آزاد داشته باشند  یزبان خصوصا  در افغانستان مرکز 
 

  ده ی گز  یکوچ   ی منطقه طرز زندگ  مِ یپشتونها بود و مردم آن به سبب سردئ اقل  نی سرزم  زیتا قبل از هجوم چنگ  یمرکز  افغانستان
گشتند. بعد از اسکان مغلها در منطقه    ی هندوکش و کوه بابا برم  ی های کردند و در تابستان به بلند  ی ر زمستان به هند کوچ مد

از رفتن به    یکوچ  یکرد چنان که امروز پشتونها  ریی)خواهران و برادران هزاره( تغ  ابه نفع مغله   جیتناسب نفوس به تدر
 .شان محروم شده اند یی آبا ن یسرزم

 
مشتقات    ی عرب/ی صوتئ متأثر از فارس  ی کوه است که در اثر اِبدالها  ی آن ُغر/َغر/ِغر کلمهٔ پشتو به معنا  یو اشکال لهجه ا  غور 
 :از آن حاصل شده  ل یذ
 
 َغر/ِغر = کوه / ُغر
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 = کوه زاده / متولد در کوه/ باشندٔه کوه  یغرز/ ځیغر
 

 .مفرس شده است  یبه غرج ڼ دراځو  ځی اځ  فی هم رد ځی)ز پشتو( در کلمهٔ غر / ځ/  صوت 
 

  ی سلطنت  ی شده. دودمانها  ل ی تبد  ی و خلج  ی داشتند، به غلج  ی ها در آن نقش محور  ځی که غر  ، یدر دوران سلطنت دهل  ی غرج
  یخلج   ن یعالوالد  ،یغزن  یغور  نی الد  اث ی غ  جان،یآذربا  یداشتند: آزادخان خلج   یی کمروابنگال ح   رٔه یخزر تا بح  رهٔ یاز بح  یخلج
 .بنگال یعوض خلج  ، یدهل
 
 شد که  ل یاز غور به غورات تبد یهزاره جات در جمع عرب  فی سلطهٔ اعراب نام منطقه همرد ل ی اوا  در
 

کوه    یشد. کلمهٔ غور به معن  ی م  دهیکوه زاده گان نام  نیسرزم یغرجستان به معن ایغورجستان   ستان،یمفرس آن غور  شکل
 ....انی غورماچ، غوربند، غور ،یاست مانند غورقل، )دهنهٔ( غور زمشهود یکشور ن گری محالت د ینامها ب یدر ترک

 
  جان به سالمت برده در شرق مسکن   ز ی که زمان هجوم چنگ  اني یړو ز  ار، ی دولت  مکني، څپشتون چون مومند، داودزي،    اقوام 
را در    انیکلمهٔ بام   شهٔی( ر زایيی )با مفرس بام  زيیچون بام  گری نامند. اقوم د  یم  لی اخی و غور  یهنوزهم خود را غور  دندیگز

 .نام خود نگه داشته اند 
 
سال    ۱۵۰۰شده بودند. در متون    نی به طرف جنوب کوه ها پناه گز  یشد که از بلخ بام  یاطالق م  یبه مردم   ی بام/انیبام  نام
است،    ی جا  ا یمسکن    یبه معنا   ی ستان« در در  - آن معادل »    ه« ڼای/انه ی »  یآمده که پسوند پشتو  ه ڼایبام/انهی نام شهر بام  ش یپ

کوه    ان ی بند م  ی عنیدره    ا ی کوه    یبه معنا  ر«ی اوستا »ه  شهٔی بند از ر  ل یا/ربند ی= گلستان. ه  هڼا ی = خارستان و کوک  انه ی مانند زوز
تواند اسم    ی که م  بریکلمهٔ ش  ای شد.    یمسم   ری)ک( به بند ام یحضرت عل  ن یرالمومنی به افتخار ام هیدره که در دوران صفو  ای

  ی به معن « یپشتو را حفظ کرده »اوب یکه شکل اصل  ی محل م( باشد. تنها نابریبلند )کوتل ش ت ینها ی عنیاز »شه بَر«  ی بالمسم
 .)چشمهٔ آب( در غرب غور است

 
و   فی توص  ی مگر آنکه از رو  م،یتوان  ی م  افته یرا در منطقه   ز یپشتوئ دوران قبل از هجوم چنگ  ی از نامها  ی ُکل، کمتر اثر  در 

جان به سالمت برده    ها ی و صفو  ی محل   ی مغلها  یها  ی هایپشتو باشد و از دو مرحلهٔ نامگذار   ی اسم بالمسم  یی ای ساختار جغراف
کامال  عوض کردند    یپارس  ی منطقه را با نامگذار  ت یهو   ،ی و مذهب شامن  ی زبان مغل  ن برد   نی عالوه بر از ب   ها ی باشد. چون صفو

  ینامگذار وه ی ش نیبند قمبر…هم ر،ی شهرستان، چهلستون، بند ام ،یکرمان، باباج ،ییکربال داد ی ا ،یعل   گیب  ،یعل  خیمانند ش
برخ  نامها  ی در  پنجوا  ی از  دالرام،  مثل  است  مشهود  هم  افغانستان  ز  رغستان، ا   ،یی جنوبغرب  احمد،  کجک  ن یآغا    ، ی آباد، 
 ....ی نادعل
 

چند    ی بود. زمان  ستهینام منطقهٔ غرجستان را دوباره زنده ساختند که کار شا   خیقبل با استناد تار  ی هزاره ما تا چند  وطنداران 
کردم، با   ح یآنها توض ی نام را برا ن یا ی پشتو شهٔ یو ر خی کردم و تار ر یمجدد نام غرجستان تقد  ائ ی برادر هزاره را به خاطر اح

اواخر نام    ن یسبب در ا  ن یساخت. احتماال  به هم  ی آنها را بر منطقه باطل م  ت ی مالک  ی شدند چون ادعا  وس یمأ   حاتم یتوض  دن یشن
 .کرده است  دا ی پ ت یو عوض آن نام »هزارستان« محبوب ده ی غرجستان از نظر افت

 
 ی جعل یساز ت یهو
 

  ی پشتو نم  یرا حت  ان یها  کلمهٔ غور و غور   یکنند. بعض  ی م  ت یمالک   یپشتونها ادعا  تی و هو  خیبرتار   که  ستند یهزاره ها ن  تنها 
هستند و از طرف مادر    یغور  کانیبه گمان اغلب از طرف پدر تاج  یینوشته اند: »غلجا   کان«ی »تاج  سبوکیدانند. در صفحهٔ ف

نموده    انت ی به آنها خ  یبردند ول   ورش ی   ی بر دهل  کی تاج  ی ها  یدر ائتالف با غور  ها  یی. غلجاانه یم  ی ایمهاجر آس  یترک ها
  ی ها  یی به مرور زمان غلجا   ی بوده ول  یی و چغتا   ی پارس  ل یرا در آنجا برپا نمودند. زبان آنها در اوا  یخلج   ا ی   ی سلطنت غلج

 «.شدند  زهیکشور ما پشتون یها یی اردو زبان شدند و غلجا یهند
 
ادعا ناخودآگاه    ن یا  ی است. ول  ل یشهکار الطائل و اباط  کیدر سه جمله    رمستند یمتناقض، متضاد، و غ  یادعاها  رنقدیا   دنینجانگ

کردند. حال که    ی قلمداد م  گانه ی و ب  هودیپشتونها را به سبب باشندگان اصلئ غور قوم    روز ی تا د  نکه ی. اکند یرا حل م  ی مشکل
 .شود یپشتونها باطل م  گانگئ یخورد، اتهام ب یغور گره م  لِ ی اسرائ یبن دٔه گمش  لهٔ یهم با قب کها یتاج شهٔیر
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دست به دست    ها ی مغلها و صفو  ن یب  وستهیکه شهرها و قصبات پ  ر ییدر تغ  شه یو هم  ال ی که قبال  اشاره شد در وضع س  ی طور
  شتر ی اعتبار ب  یقه او منط یقوم تیبه هو  هایدولت کم ارزش شده بود. در عوض مغلها و صفو  کی   تیتابع  تی شدند، هو  یم
درج »سجل«    زی قوم و منطقه او را ن  تی نام و ولد شخص هو  یکه حسب آن در پهلو  دندیبخش  تی را رسم  یدادند. بنا  تعامل  یم
 .کردند یم
پنداشته   ی امر عاد  کی تعامل  ن یبود ا گر یهزاره ها و اقوام د کها، ی محل بود و باش پشتونها، اوزب همرفته ی روستاها که رو در 
کرد. پس    ی م  جاد یمشکل ا  یرسم کتابدار  ن یا  شدند، ی مختلط و ذوب م  ی به نحو  ی قوم  یها  ت یدر شهرها که هو  ی شد. ول  یم

  ی »تاجک« م  شفرض ی نداشتند بر مصلحت پ  ی مشخِص قوم  تِ یکه هو  ی خاصکاتبان در مقابل نام اش   ط یحسب ضرورت شرا
  ت ی در مقابل هو  ی شهر  کانیتاج   ت ی. احتماال  حساسیقوم   ت ینداشتن هو  ی عنابلکه به م  ،یقوم  تی نه به مفهوم هو  ی ول  - نوشتند  

 .گرفته شهیجا ر   ن یاز هم ان ی روستا  یا له یقب/یقوم
 
  ش، یخو  ی ادب  یها  نشی آفر  گر یدر شعر و د کانی شود، تاج یم  اد یکه به نام افغانستان    ی: »در کشورسد ینو  یم  ا ید یم  ک یتاج
  ش ی در شعر خو  ک یشاعر تاج  ک ی  ن یکه مثلن در صد سال پس  افت ی   توانیپرداختند. به مشکل م  یم   تیکم به مساله هو  ار یبس

تاج جستا  ک یبه  طرح  باشد.  کرده  اشاره  خود  شعر،    ت یهو  ر بودن  م  ن ینو  ش ی گرا  ک ی در  در  تاج  ان ی است    ک یشاعران 
  «.افغانستان 

 
کرده اند.    هیارا  ک یتاج  ت ی نبودن هو  ی اثبات قوم  یبرا  یل ی ناخودآگاه دل  ی بود، ول  یگریاستنباط مطلب د  سنده یمنظور نو   غالبا  

  ت یمساعد الحال بود که مفهوم نداشتن هو  ت یهو  ک یگرفته بود بلکه    یاس یبود و نه رنگ س   یقوم  ت ینه هو  ک یتاج  نکهیا
  خ ی محترم حتما  از تار  سندٔه یکرد. نو  یشعر و ادب اشاره نمبودن خود در    کی تاج  ه ب  ی سبب کس  ن ی. به همکرد یرا افاده م  یقوم
عرب معموال     ک یبه نسبت ارتباط آن با تاز  کیکلمهٔ تاج   ی کهن فارس  اتی که در ادب  دانندیدارند و م  ی آگاهئ کاف  ی فارس  اتیادب

  :رفت یبه کار م  ر یبه شکل اسم تحق
 

 و زنگ   کستیترک و تاج یخود چه جا 
 

 ( ی معنو ی فهم کردست آن ندا را چوب و سنگ  )دفتر اول مثنو 
 

  ر ی را تحق  گران ی د  ی قوم  ت یطرف هو   ک یما در خور توجه است که از    ک یموِضع هموطنان تاج   ر ییو تغ  ت یذهن   ر یی در تغ  تناقض 
را    استیت و سکتاب  رقومئی غ  تی زبان و صاحب هو  یداده هر پارس  یرا شکل قوم  کی تاج  تی خود هو  گریکنند، از طرف د   یم

 .گردد  ی برم انه یم ی ایدر آس ها یشورو  یملت ساز ناقدام  به دورا   ن ی. اکنند ی قلمداد م ک« ی»قوم تاج
 
  ی شکل گرفت. کشورها  د« ی به نام »نظم جد  زمی فاش  یولوژی دی در ا  ی و ملت ساز  یساز  تی هو  یی جنگ بزرگ اروپا  ان یپا  در 
المان، در غربگرا  ه،یترک با  افغانستان بنا بر راوبط حسنهٔ شان  انقالب  کی را    های ناز  زمیفاش  ییپارس، و    رفته یپذ  یجنبش 

سبب در پارس و افغانستان    ن یسازند. به هم  ار ی ع  ینژاد  ی در برتر  ی ستیاشخواستند جوامع خود را از راه ملت سازئ نوع ف
  - کردند    فی تعر  ینژاد  ییآن در نجابت تفوقگرا  یو فرهنگ ی خیتار  اقیاز س   رون یداشت ب  یکشاورز   ی را که معنا ییای کلمهٔ ار

 …رانیا  ن،یار امهر،ی ار انا،ی ار ا،ی ار یخودبزرگ پندار  ی سرآغاز شعارها
 

  ی خواستند مستعمرات امپراتور  ۱۹۲۴عقب بمانند و در سال   ی باز نی نخواستند از ا  کها یبلشو  دٔه ی تازه به قدرت رس  حکومت 
نقاب ملتها هو  انهی م  یایآس  یتزار صاحب    یبا سرحدات مصنوع  یتهایکنند  که حسب آن مردم در جمهور  یتسازیرا در 
ا  یمصنوع  یملتها  یتهایهو نداشت. مثال    ی نژاد  ای   یزبان  ی ها  تی با هو  ما  لزو  ی مل  ی تهایهو  نیشدند.  تمام    مردم مطابقت 

  Vasily)بارتولد   یلیشناخته شدند. واس   ک یرسما  تاج  یو نژاد   ی زبان  ی اصل  تی هو  تی بدون رعا  کستان یتاج  یباشندگان جمهور
V. Bartold) یچون درواز  یوشهر ی محل  یتهایخطه با هو  نی که مردمان ا  سد ینو یآن عصر م  ی بشرشناس نامور روس ،  

تاج  ی )سغد  یغنابی  ، یشغنان  ،یروشان  ،یکالب رسما   همه  حال  کیمعاصر(...  در  ا  ت ی»اکثر  کهی شدند،  را    ن ینفوس  مناطق 
م  همرفتهی رو محققدندینام  یغلچه/غرچه  س   ن ی.«  دان   کیب  مونیزبانشناس   Simone Beck & Daniela)رییب  لهیو 

Beyer) ا ی   یو تنغور  یچون درواز  گری د  یزبانها  ندگانیگو  یباال  کیتاج  تی هو  ۱۹۲۴که »بعد از    سندی نوی او م  دیبه تائ  
 «.شد  لی )گوردن( تحم  یوی تانگش

 
آمو عبور کرد و در    یا یاز در   یکسازی روند تاج   یربان  نیدر زمان حکومت برهان الد  کستانی برکت روابط حسنه با تاج  از
اکثر گو  جهٔینت   ، یروشان  ،یخوف  ،یاشکاشم  ،یبارتنگ  ،یشغن   ،یواخ  ،ی ُمنج  ،یدغیمانند     ی شرق  یی ایار  یزبانها  ندگان یآن 

  ی اش عل  یزبان / یقوم  تی هو  تیصرفنظر از اصل   گریزبان د  ی.... و هر پارس، یاورمور  ،یپراچ  ،یزغالمی  ،یسرکول   ، یچیسنگل
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شده« باال    ییشناسا  کی نفوس »تاج   ی صدی جعل ف  ن یا  جهٔیشدند. در نت   یمعرف   کی تاج  دی جد  یالرغم اعتراضات در شناسنامه ها 
  .رفت
 
 پشتو   ای  یپارس/یدر
 
ها    یاند. بعض  دهی آن گرد ریزبان ما ناخودآگاه اس یاز هموطنان در  یاست که بعض   گری مشکل د  یانحصار خود محور  تیذهن

از اوستا و فُرس    یی ایار  ی دانند، بدون آن که فکر کنند که همهٔ زبانها  یم   یکلمه، آنرا فارس   ک یمحض به سبب آشنا بودن  
  ی هرش  ی توانند آنقدر از هم متفاوت باشند که هر زبان برا  ی مشترک نم  فرهنگ   ک ی  شهٔیهمر  یگرفته اند. زبانها  شه یر  م یقد

  .نام جداگانه داشته باشد ای کلمه 
 

شان همگون و کم تفاوت اند. نام »گل دره« را ممکن    ن یب  ی دستور  بات یترک  ی اریاند که بس   شهیآنقدرهمر  ی پشتو و در  ی زبانها
  ل ګ   ،ډۍگل غن   ،ګېډۍ  لګ   ،ټۍغو  ل ګ    ی صفت و موصوف به ساختار پشتو  ب یپندارند. حال آنکه از نگاه ترک  ی ها در  یبعض
 .است   کتریدره... نزد  لګ  ه،ګانڅ
 
مثال  سرخ کوتل،   د،ی آ یاز اسم م ش یپ  اسم باشد، مثل پشتو صفت ه یاگر مضاف صفت و مضاف ال ی اضافهٔ زبان در  بی ترک در 
معکوس با کسرٔه اضافه، حرف   بی هردو اسم باشند، ترت ه یاگر مضاف و مضاف ال  یسنگ. ول  اهی کوه، خورد کابل، و س دیسف
درٔه صوف، و    ،یکؤه آسما  ر،یجوئ ش  ن،ی زر خِ یدوآِب م  ،یلی باغِ بابر، دشِت ل  ،همزه معمولتر است، مثال  آِب استاده  ا ی  ا«ی»

 .درٔه گل
 

 مطلب  خالصهٔ
 

»حداقل نود    نکهیا  دی د  م یخواه  م،ینمائ   ل یو دقت مطالعه و تحل اتیبا جزئ   یرا همراه با زبانشناس   خ«یوتار   ی شناس  اگر»جامعه
هائ  نام  ی اری بس  را ی زبان اند. ز  ی که مردم آن فارس  ست ی آن ن  ل ی دارند«، دل  ی فارس  شه ی مناطق در افغانستان ر  ی درسد نامها
دارد، مردم آن    ی شده اند. پس هرشهر و قصبهٔ که نام فارس  یفارس  گران ید  تی مالک  یاما به منظور اثبات ادع   ن یمناطق سرزم
  .کنند ی به زبان ترکان غز تکلم نم  یو مردم غزن  ستندیزبان ن  یعرب منه ی. همان طور که مردم مستندیزبان ن ی ضرورتا  فارس

 
کابل   ی نکردند. اعمار باغ بابر و برج شهرارا در دورٔه کوتاه مغل ت یاحساس مسٔول چ یما ه نی در آبادئ سرزم ها یو صفو  مغلها 

( و احتماال  استعداد کشور را به غارت  اتی )مال  هیسرما  یوجود داشت، ول   ی و استعداد آباد  هی نشانهٔ آن است که در کشور سرما
هم بلند نکردند. از القاب    یِگل  واری متر د  کی نصف جهان، اما در افغانستان  و اصفهان را    درا رشک جهان ساختن  یبردند، دهل

چون خضرخواجه   نات یو تع   داریچوک  ردار، یرساله دار، جاگ لدار، یچون صوبه دار، عالقه دار، حواله دار، تحص  ی ماموران مغل
  گرعالقه ی د  زیچ  چیبه ه  اتی است که آنها جز اخذ مال  کابل معلوم  یمستوف  ی خواف  نیخواجه شمس الد  ایجالل آباد    ریخان جاگ

  ی پادشاه کارتل  ازدهمی  ی ورگی به گ  ای دادند    یُکرد به گرو م   نیبه ناقل   ای   اتی محصول مال  یهم کندهار را برا  هاینداشتند. صفو
 .دادند   یشد، به اجاره م   عهیخان مسلمان ش نیکه بعدا  به نام گرگ  حئ ی)قفقاز( مس

 
تقرهمگون    ط یشرا  با امر  با  یو  انگل  هایی کای همزمان  استثمار    No taxation without”شعار  ر یز   س یبرضد 

representation“ درحکومت« سر باز زده انقالب کردند. مردم ما قبل از آنها به پا    ی ریبدون سهمگ  اتیاز پرداخت »مال
و نفرت آنها با نام    نهیک  ل یدل  گانه ی  ن ی ادند. اد   ل ی را تشک  ستانرا شکست دادند، و دولت مستقل افغان  ی خاستند، هردو امپراطور
  .افغان و افغانستان است 

 
و موالنا را    ییخود  زبان سنا  زئ یکوشند در عربست یکه م م یاز غرب هست یگریشاهد هجوم د  کهیاست در حال  ن یدر ا  تأسف 
مضحک از خود    هات یاز تناقضات با توج  ی را در معجون  گانگان یو نفرت ب   نه یک   نی سازند، عدٔه ناخود آگاه هم  گانه یاز ما ب

  :ساخته اند، به طور مثال
 
  ر ی درگ  یاستعمار  یبا ابرقدرتها  شهیکشورکه هم  ریسه صد سال اخ  ان یکشور را بر دوش فرمانروا   یاقتصاد  هٔیضعف بن- ۱

متوجه شان نبود    انیاروپا  دی تهد  چ یهدر دو قرن ماقبل آن که    ها ی مغلها و صفو  ی از استثمار اقتصاد  یگذارند، ول   یبودند م
 .کنند  ی انکار م

  ئ یایجغراف   ت یهو  یول  رند، یپذ  یو افغانستان م  کستانیدر تاج  گر ید  یگروها زبان   یرا باال  کها یتاج  یزبان   تی هو  ل یتحم- ۲
 .رندیپذ ی نم یمل ت یهو ث یبه ح ستیقوم خاص مربوط ن چ یآن که به ه ر یافتخارات سه قرن اخ خیافغانستان را با تار
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  عهیخود که به زور و جبر ش  ی برا یدهند، ول  یم   یزیخود مسلمان شده اند حق عربست  یکه به رضا  یامروز  ان یران یبه ا- ۳
)و فارسئ    ی که اعراب با خود آوردند در ظرف زبان عرب  یتفاوت: تمدن  ن یدهند. آن هم با ا   ینم   یزی ست  ی رانی شده اند حق ا

  ان ی را صفو  ی و زبان پارس  عهیکرد، اما مذهب ش  میو موالنا را به جهان تقد  یرونیالب و    یو فاراب  نایمعرب( و اسالم امثال ابن س
از ساحهٔ    یو شاعر  لسوفی دانشمند و ف  چیکردند که دو قرن سلطهٔ آنها ه  لی ( چنان تحمبانانی سړبر افغانها )هزاره ها و پا

 .اختناق فرهنگئ آنها بر نخواست 
 
. خودبزرگ  سازدیمواجه م  شتریب  یروز  اهیمردم منطقه را به س  یروس  ای   ینوع المان  زمیفاش  ی های زتسایکورکورانهٔ هو  دی تقل

زمان،    ی تهایساخته اند با واقع  ن ی افغانستان« اذهان مردم را زهرآگ  ی »لو  ا ی »خراسان بزرگ«    ی که با شعارها  یهای پندار
  زم ی گذاران فاش  هی. پادهدیشهادت م  زمی بر زوال فاش  خیآن تار  شهٔیامکان، و احتمال مطابقت ندارند. صرف نظر از رنگ و ر 

. صد سال بعد بلندپروازان  د ی انسان گرد  ونیل یم  ۷۵از    شی سوق دادند که باعث هالکت ب  ییرا به جنگ تباه کن دوم اروپا   ا یدن
  ال ی خ  ی همزمان برا  یکرٔه خاک  نی مساحت ا  ون شده چ   نیآن تضم  یینها   ی بگمارند که ناکام  یما را به راه   خواهندیم  خیمنکر تار 
  .بزرگ« و... جا ندارد  رانیبزرگ« و »خراسان بزرگ« و »ا کستان ی افغانستان« و »تاج ی بافئ »لو

 
زبان افغانستان حق    ۳۷از   کی هزاران سالهٔ هر    ی زبان  تی به هو  د یشده. با  با یرنگارنگ ز   ی کوهساران ما به گلها  یها  دامنه

  .برد ی م نی منطقه را از ب یتنوع زبانها یغنا ی کوچک زبان یگروها یباال  تی هو ل ی حرمت گذاشت.  تحم
 

زبانان    ی در  ی دارند، پس هر کلمهٔ که برا  ی ا  شه ی با هم نسبت و قرابت ر  ی پارس/ی به شمول پشتو و در  یی ایار  ی زبانها  چون 
به    د یبا  تی مالک  یادعا  ی بلکه کلمات مشترک فرهنگ مشترک اند که به جا  ست،ین  یلزوما منحصر به فارس  د،یآشنا به نظر آ 

 .اصالت فرهنگئ آن احترام گذاشت
 
در افغانستان    یو برابر  ی و برادر  ی بزرگ خواهر  رٔه یزبان و فرهنگ کشور در دا  خ یکه با فهم درست از تار  ی روز  د ی ام  به

 . میسر بلند همدست و همدل شو 
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