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 :اهداء
 

  ؛ عبدالرحمن شهيد شدند های ام بيگناه كه در قتلگاه و به توركان هزاره مبارز  ½

ا و  ½ ند تاجيكانيكه دور از  به توركان ، پشتو   ؛ تعصب حيات بسر مي

عبدلرحمن و محمد نادرشاه كه هزاران تن شان بی  ½ به ارواح شهدای دوره ام

ی گور شدند   ؛ كفن در خندق ها بصورت دسته جم

به ارواح شهدای دوره حكومت خلق و پرچم كه بگناه وطندوس و اسالميت  ½

 ؛ كشته شدند

به ارواح شهدائيكه به دوره های حكومت های مجاهدين و طالبان به  ½

ی ره ها كشته شدند و جنگ هايشان مسلمان با  استعمال و خودخوا

 ؛ مسلمان بود

به ارواح صدها هزار غوراتی و فاريابی كه بدوره محمد ظاهرشاه از گرسنگی  ½

ين خود را از دست دادند    ؛ جان های ش

ائيكه بطرفداری حكومت و ضد حكومت افغانستان نادانسته  ½ به ارواح پشتو

ند و خانه هايشان را ماتمسر  ميجنگند و دوطرفه باهم   . می سازند اءمي م
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  دکتور عنایت هللا شهرانی
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                --------------------------- -------------------- ----------------------------------------  تاریخچۀ اقوام در افغانستان

  
  يادداشت ناشر

  

ميان غربيان و فرنگيان و به ويژه جرمنهاي نازي  نژاد كه بسيار سالها در ةواژ    

اسباب ريختن خون مليونها انسان بي گناه را فراهم آورد؛ امروز آنرا بصورت عموم 

آزاد جهان محكوم ميكنند و در دنياي كنوني بجز از كشور  يهمه دولت ها و ملتها

در ميان يكتعداد افراد متعصب و نژاد پرست كه در حقيقت به هاي عقبمانده آنهم 

  . گيتي طرفدار ندارد مفهوم نژاد نمي فهمند ديگر در

درباره نژاد كه در حقيقت بيانگر ظاهر انسانها مثل رنگ، مو، جمجمه، چشم و     

آنان مي باشد دانشمندان مي گويند تنها سه نژاد يعني سفيد و سياه و زرد .... سيما

ود دارد و نژاد زرد هم مولود اختالط نژاد هاي سفيد و سياه است و پيدايش نژاد وج

هواي مناطق زيست انسانها در طول زمان  ثيرات اقليم و آب وأسفيد و سياه هم به ت

  . بسته گي دارد

البته آنچه كه در مجموعه حاضر در ارتباط به تاريخچة اقوام در افغانستان در اين     

اختالفي . د، صرف براي شناسايي بهتر اقوام و قبايل كشور مي باشدارتباط ميخواني

اگر از نظر رنگ، مو، چشم، جمجمه و سيما و غيره در اقوام اين مملكت به مشاهده 

براي شناخت بهتر آنان تلقي  )ج(ميرسد، همه به مثابه ايات و نشانيهاي اهللا پاك
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             ب   --------------------------- -------------------- ----------------------------------------  تاریخچۀ اقوام در افغانستان

انا خلقنكم من ذكر او انثي و  يا ايها الناس: ميگردد، قسميكه اهللا پاك ميفرمايد

) 13(آيه . كم ان اهللا عليم الخبيراان اكرمكم عنداهللا اتق و قبائل لتعارفو جعلنكم شعوباً

  حجرات ةسور

 مرد و يك زن و گردانيدم شما را اي مردمان هر آينه آفريدم شما را از يك    

ن شما نزد من قبيله ها تا يك ديگر خود را بشناسيد، به تحقيق گراميتري جماعت و

  .هر آينه اهللا دانا و خبر دار است. پرهيزگار ترين شما است

زيل چوپان به سلسله فعاليتهاي فرهنگي خويش افتخار دارد كه يكانون فرهنگي ق   

. اينك مجموعه بسيار ارزنده را در زمينه شناسايي مردم افغانستان به نشر ميرساند

دت و برادري مردم ـم وحـر راه تحكيدمي باشد دـاميد وار هستيم كه اين اثر ق

  .كشور ما

  

  با احترام                                                         
  

  زيل چوپانيكانون فرهنگي ق                                           
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                --------------------------- -------------------- ----------------------------------------  تاریخچۀ اقوام در افغانستان

 

  مطالب فهرست 
 

  ١ .........................................................................................................................................  دمهـــم

ذرا دربار اقوام و م     ............................................................................................ ت ــنگا  

 

 فص اول 
  ١١ .....................................................................................................................................  اـتو

ا اند ــــت - ا ك  ١٩...............  ............................................................................................و

ا نســـهوت  -  ٩......................................................... ........................................ ان 

ا هاـــح  -  ٣ .............................................................................  ومت دران ها يا سدو

ا  - ام محمد     ٣.......................................................  ..................................................... ح

تون ـــــــخدم  - بان و قوم    ٣ ........... ....................................................... ات نگارند به 

  

 فص دوم
ان        ٣........................................................................................... ........................................ تا

ان -   ٥٥..................................... ....................................................... دور صفاريان و سامان

ام تا  -    ٥  ............................................................................................. شهرياران و ح

بان و قوم تا  -   ٣........................................ ..............................خدمات نگارند به 

  

 فص سوم
  ...................................................................................................................................... تورکان   

ات و هدرقسمت فرهن -   ..... ...........................................................................  ادب
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             د   --------------------------- -------------------- ----------------------------------------  تاریخچۀ اقوام در افغانستان

د  - ل ا م   .............................................................. وي ها در حدود سال صد ق

ومت ك  - رـح ان ب  ٩.............................................................................................. وشان

 ٩............................................................................................................................. اـيفت   -

ان  -  ........................................................................................................................... فرغون

ارستان و ب  - جور ها ت  ٥............... ...................................................................... بان

ستان  - ر  ٥................................................................................................ ............ شاران 

نو   - ام   ................................................... .................................................................   ح

ان  - وق  ............................................................. ............................................................ س

اه  - م   . .............................................................................................................. انــخوار

ور  - ام   ٩..................................................................... ................................................  ح

ام مغو  -  ٩٣ ...................................................................................................................... ح

مور ها در اف  - ام ت  ٩٣........ ......................................................................... انــــغانستح

مور ه: الف ام ت  ٩  .......................................................................................... راتح

مور ها در افغانستان: ب ر ت ام دي  ٩٥ ............................................................... ح

ار اند  - ان و شاهان مح كه تور الت  ٩............................ ................................... م

منه: لف ا ان م  ٩ ........................................................................................................ م

 ٩ .......................................................................................................... شاهان دروا: ب 

 ٩.................................... .......................................................... خر درواشاهان مت:  

ان: د  ان بدخ   ٩ ........................................................................................................ م

  ٩٩............................................ ............................................... م محمد شا بار اول : هـ 

ان شاهان: و ١........................................... ............................................ شغنان و بام ١  

  ١ ..........................................................................................................  عرو ها تور - 
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                --------------------------- -------------------- ----------------------------------------  تاریخچۀ اقوام در افغانستان

  فص چهارم
ان  -  ارتور ١ ...................................................................................................................... ه ٥ 

  ١............................................................................................................تور ها ايما  -  

اش  -  ل  ١........................................... .............................................................. تور ها ق

ان   -    ١٥...................................................................................................  وشان ها و يفت

 

 فص پنجم
ا ــــــت -     ١................................................................. .............................................ورکان 

ور  ــت -  ان  ١......................................................................................... ........................ور ٥  

ن تور شد ـغــم -   ١٩ ........................................................................................................و

ان فرم ــت  -  ١٩................................................................................................................... ور

 ٣.........................................................................................................................ور ـعرب ت - 

  ................................................................................... نستان  سه قسم عرب در افغا  -

 

 فص ششم
وچها  نورستان  -         هـــب  ١. .... ها  اورمو ها و هندو ها ا  پرا ها  

ا و اقوام پام  -          انــبا    ١...............................................................................   بدخ

ه يا يود � د   ١.................................................. ............................................... اـــــــــي
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             و   --------------------------- -------------------- ----------------------------------------  تاریخچۀ اقوام در افغانستان

  

 فص هفتم
ستان -  ١. .............................................................................................................................  س

  ................................................................................................. ....................................... ـــب -

 ٣٥.................................................................................................................................  ارهاـت - 

خذهرســف  -  ٣٩..................................................................................................................  ت م

  

 

 

   �    �    �  
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              -------------------------------------------------------------------------------------  تاریخچۀ اقوام در افغانستان

  

 
  

خود و  از جانب اًاصالت يابير همت فاروكتدشتر جوان دانشمند محترم يدو سال پ    

ا يريكث از طرف جم اًوكالت تماس  يافغانستان ط مردم ياياز عالقمندان ق

مردم افغانستان  و ارتباطات يت ها، انساب، تاريدرباره هو شنهاد كردند تايپ يلفونيت

 . ر درآورميد تحرير قرا د ييگر مقاله يكديبا 

نجانب در ي، الفون كرديم تيبرا يابيند همت فاركه دانشمند ارجميروز در آن   

نا«كتاب درباره  ةه خاكيته صدد رت مو  شان ويبودم كه به احترام ا »يبلخ يح

اشته و گر همه يدوستان د  را در رساله نيا ، بلكهيمقاله ن كيپروگرام ها را كنار گ

ده يآنرا به د د است تا خوانندگانيدم و امينواقصش به اتمام رسان مدت كم با همه

شده تا از  يآمده سع ن رسالهيند، آنچه كه دريكجانبه تصور ننمايسته و يقدر نگر

 اًر و نوشته خاصتيتحر اصالً اسناد و شواهد نوشته شود و بدون شواهد و اسناد يرو

  .مانديبه افسانه م يخيموضوعات تار

ك تعصب بودم و يتا اكنون دشمن درجه  يگر من كه از خوردساليد از جانب   

باشد و يدرآن شامل نم يو سمت ي، قوميرا كه نوشته ام، تعصب زبان ، آنچهباشميم

نكه از زبان و يخواهم بود، مگر ا يد جوابگويترد يكه نوشته ام بيزيچ من درهمه

وليراكه بنده نميز، گران گفته باشميد اسناد  گران را بدوينوشته دت يتوانم مس

 را يتار ات دانشمنداني، نظريرم و آنها حق خود را دارند و بخاطر امانت داريبگ

  .د كرده امين قيدر هالل
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              -------------------------------------------------------------------------------------  تاریخچۀ اقوام در افغانستان

ره نجانب دربايساله ذكر شده است و ان ريدراً مكرر يبيحب يعبدالح روانشادنام    

 ،چا نمودمآنرا  »نمايپ« ق مجلهينوشته و از طر يشر احوال و آثار شان كتاب

كور در سال  البته . در قاهره بچا رسيده است) م2016(خوشبختانه كتاب م

اول افغانستان به  ق در جمله دانشمندان طرازيو تحقاقت ي، لدانش در يبيحب پوهاند

 كه درباره ياما موضو مهم، اد كرده امي يكيشان به نيار از اد و بار بيايم شمار

 يخيل و موضوعات تاريمسا اًعمدشان دانسته و يكه انست يذكر گردد ا ديبا شانيا

، انيفتلي فهيطا مثالً. گر مبدل ساخته انديد ، آنرا به نف قومبوده قومك يكه حق  را

، يوچيو  »يست« يتيس فهيبا هزار اسناد و شواهد ثابت شده اند كه از طا انيكوشان

استاد دانشمند بزر  ، چونندارند ين ارتباطيباشند و به نژاد آريم يهون و ختائ

 ي، ولاند كه آنها از جمله توركان اند اعتراف كامل نموده يگاه گاه .باشنديم

توانند خود را كنترول ي، نمگردديپشتو بلند م ها و كلمات يكه داستان ابداليزمان

 يبيحب ارز كار پوهاند. دهنديپشتو رب مبه  بعداًو  يابدال آنها را به اًند و فورينما

 ةينظر ةورند و آنها به صراحت لهجايم اًني را عيدانشمندان تار است كه نظر نيا در

 جنت مكان دارند كه البتهيكره اظهار ممت يتورك بودن سلسله ها خود را به

 يورند، ولاين ميلتمند در هالليت في شخصيمنح شان رايامانت ا يبيحب پوهاند

 يتحر ير و حتييلمات را تغك يبع ، كامالًديايم كه نوبت نظر خودشانيوقت

 ياياز بقا يند كه ابداليگوي، مندارند انيفتليبه  يرا كه ارتباط انيابدال مثالً ،ندينمايم

ه يكه قاطعانه ثابت گرديدرحال ،اند نايفتلي  ان آنها موجودياندرم ييده است كه راب

  .باشدينم

متقدم آنست  يلماع ند كه نظريگويها خودشان بار بار م »كيو«دوم در قسمت    

ات يدر قسمت نظر يول باشديم يفتليو  يكوشان يايشان از جمله هون ها و بقايكه ا
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              -------------------------------------------------------------------------------------  تاریخچۀ اقوام در افغانستان

وايشان م يشخص ن قسمت يا باشند كه دريم »لويك«بلكه ، يك نيورند كه آنها 

  .د شده استيده و تردين متن تبصره گرديبداخل ا

 به چهار »يترك« آن ن برخالف اصول تلفيرا متقدم »يتورك«نكه كلمه يا سوم   

 ثمر كرده است تا بنام آنها صبغه پشتون بودن يد، استاد تال بـوشته انـحرف ن

د ـانه زودـرا اف» ه«ف ك حري »ك «رف ـش از حيو پ »ر«حرف  زا دـبع اًبدهد و بن

اد يرا ز »ه«كه خود اعتراف نموده اند كه حرف يدرحال. جلوه كند »يتره ك«ا ـت

  .كرده اند

روبرو  يبيپوهاند حب يساز ن بار به مشكالت پشتون و پشتويل امثال با چندو مث   

شان را از يا يرواقعيغ اتيباشم نظريل ميشان قايكه به ايشده ام كه با همه احترام

از  يكيطرف بودن به  و ين احساسات قوميتر يل بدون جزئياسناد و د يرو

  .اقوام رد نموده ام

 يشود ولي برازنده كشور شمرده مي نويتار غبار كه ر غالم محمديم شادروان   

ن پربار و پرحادثه مردم يري ديبه تار يتوجه چندان ر معرف،يل غيسفانه بنابر دأمت

 »ير تاريافغانستان در مس«اند و تنها در كتاب خود بنام  تورك افغانستان ننموده

گردند كه البته يون ميك مليعنصر تورك بشمول توركمن ها بال به  نوشته اند كه

ن پور رد شده است و ما در قسمت يجناب آر » منظوميتار«كتاب  موضو در

م كه ين مجموعه آورده اياد دريبا اسناد ز نا توركيتار ينيع يت هايواقع

  .خواهند برد يآن پ خوانندگان به

 يبس »ريپن قرن اخ افغانستان در«ق فرهنگ در كتاب ير محمد صديم شادروان   

ارائه داشته و  خ معتبرأدر هر فصل م ،ت تمام گفته استرا با جر يناگفتن يز هايچ

  .باشديد ميأئقابل ت اًشان واقعياز نوشته ها يبس
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              -------------------------------------------------------------------------------------  تاریخچۀ اقوام در افغانستان

سنده ها بر ير دارد، همانا اعتماد نويثاًن تيمورخ يكه به نوشته ها يموضو مهم   

  .باشدين متقدم ميمورخ

بدون  افتم كهيسه نمودم، دريغبار مقابا نوشته را  يبيپوهاند حب يكتابها كهيوقت   

خ حب د غبار نخواسته همه را ياد بود و شايغبار ز خأبه مراتب از م يبيشك م

، عالوه بر شان يرا از نوشته ها ك موضوي، ي نوين دو تاريان ايدر م .بگنجاند

دو ان كه هريان و بابريموريت يبيحب ، پوهاندگر مشخ نمودم كهيضوعات دمو

ده نژاد ،باشديشان م يبامور ابوير تيل و اميك فامي ز خان يچنگ به مغول و او

ل عالم »نامه اكبر « گمان كتابيب يبيحبخ أدادند و ميم   .باشديم يابوالف

ل ين نگارنده رد نموده است كه ديان را ايموريت ها مغول بودن يجا يدر بس   

غبار در موضو چندان  مگر. ده استاسناد آورده ش ياد درباره شان از رويز

 يزيمور خود را چنگيد كه تيگوينموده است و او م را برمال قتيحق يده وليچين

ور ن قتيحق يشمارد وليم ر يام .است يد و او تورك توركستانيگويمست كه او يآن

 اًداشت بن ده خايد و ارادت و عقيورزيعشق م »اساي« يزيچنگ مور كه به قانونيت

 -كه همه مردم توركستان طائفه يدرحال. پنداشت يخود م ياليجد خ خان راز يچنگ

شناسند و تورك شناسان بار بار ثابت ساخته اند كه يمور را ميو نسب ت طائفه و نسل

 موريگر تياز جانب د. توركستان است »شهر سبز«مور تورك و از شهر كش يت ريام

راطورياز مرا  يزيپرقدرت چنگ يباشد كه تمام زعمايم يشخص  خود يان برد و ام

 ، شام، بغداد،هيترك و از درشمال تا به مسكو در شر نيشان از سرحد چيرا به جا

هند وسعت و گستر داد و در توركستان سمرقند را و جنوب تا  در غرب فارس

  .ساخت آنروز يايم دنيتخت نيپا
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 يط »بابرنامه« مور از تورك بودن خود بصراحت درير تيام يبابر از كواسه ها   

  .دارديان ميب يك رباعي

 ها با پوهاند يها و سور ياد در قسمت غوريرساله همچنان مشكل ز نيا در   

 و در. مينماين رساله ميرا حواله به خواندن متن ا يگرام داشتم كه خواننده يبيحب

كتاب  ش از هشتاديب يره حافظوياد و ذخيخ زأفرن و مين مقاله عالوه بر ريا

 اًخ مجموعأم ن كتاب در فهرستيكه در ختم ا ثق استفاده شدهبر و مناب ممعت

 .ذكر شده است

 ين سراج، غالم سخيسراج الد، محمد آص آهنگ دانشمندان گرانقدر چون   

، استاد محمد وزيا  اهللايداكتر ف ،سخا  رهيمحمد اسحق ثنا وغ ،يكرخ يراخيما

حا چند  و. دنديمرا ممنون و مشكور گردان يقيمناب تحق يدوستان با فرستادن بع

ا به خوانندگان عرضه ميكلمه د   .دارميگر را به مفهوم مقدمه رساله ه

در  شده است و توركان يشه هاياصالت، نفوس و ر ن رساله بهين توجه دريشتريب   

 و مستقل درنظر گرفته دهيباشد كتاب عالحياد ميها ز يگفتن كه ناكيقسمت تاج

آورده  ن رسالهيت برادر پشتون دري مليل و طوايمعلومات درباره قبا. شده است

صورت  قات جداگانهينباره تحقيست درييو با باشدينم يچندان كاف يشده است ول

 .رديگ

ت ها ياز آن مل كيباشد و اگر درباره هريم يتيرالمليك مملكت كثيافغانستان    

ك كتاب يجاب يا كيكه هر، كتاب مستقل نه، بلشود يق جم آوريمعلومات دق

ت برادر و برابر با يمل اياز اقوام  يكين نوشته درباره يد، و اگر درينمايم را ميضخ
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ك عده اهل يش يفرما اآن صرف زهيافته است، انگير يافغانستان تحر يت هايگر مليد

 يعني يه متبركه الهيما همانا آ يسينو و حق يرفيباشد و گواه ما بر بيدانش و قلم م

فرموده  يباشد كه حق سبحانه و تعاليم »يس« فه روميست و دوم از سوره شريت بيآ

ر و اته خلق السمواتيو من آ«: است از : ترجمه» اختالف السنتكم و الوانكمو ا

 . شماست ين و اختالف زبانها و رنگهايآسمانها و زم خدا خلق ينشانه ها

 ييشناسا يت ها فق برايمل ا اقوام ويك قوم ويدرباره  ها ن شر و بحيا   

ا يك شخ يانستن برتر د يو برا يخواه يو برتر يتفو طلب يباشد و نه برايم

اهللا دان اكرمكم عن«دارد كه يان ميبوضاحت ب )ج(باز خداوند ،گرانياشخا از د

 .باشدين شما ميتر ي، متقن شمايترق در نزد خداوند بريتحق به »اتقاكم

 اريبس مردمانادتر شده است، از يز به آن ن رسالهيا ه درتوجه نگارندكه  مردمي   

ن يا د كه در حدود دست كم سه هزار سال تنها درنباشيمهم افغانستان م و عمده

اد ندارد كه با آن همه عظمت و ي بيتار مان حكم راندند و حافظه يباستان ةخ

 بودند كه ، و آنهاگر ظلم كرده باشنديد يت هايبرمل كه داشتند ينو شا قدرت

راطور و . نمودند يافغانستان امروز را در جهان معرف روز ويبزر خراسان د يام

گانگان شده يب دست يا ملت تورك، بازين قوم ياد ندارد كه ايد بي كهن وجديتار

كه يگريآنها بر برادران د هيند و با حمايايگانه ميگران كه با زور بيبرخالف د باشد و

  .مي خيزندزه يباشند به ستيان مخودشر يغ يت هاياز مل
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ا ا  ا   اد ن   ا

ا ا ت  ان   ا
  

 ت پشتونياندر باب مل ياديز يدارند و كتاب ها ياديز يپشتونها كه شاخه ها   

ده دا اديپشتونها معلومات ز ةن درباريمستشرق يو بع »يراورت«. نگاشته شده است

به  »د جهاني خورشيتوار«ل پشتون ها مخت يل هايل و خيدر خصو قبا. اند

رف سرحد م ياز دانشمندان پشتونها يكينوشته  اقوام  باشد كه درباره همهيآن

ده يآن د در ييها يد كاستيمختل پشتونها معلومات جام ارائه داشته و بدون ترد

دانشمندان بزر  ك گروهيو توس يديق قابل غور در ويك تحقيهمچنان  ،شوديم

ت برادر پشتون يمل انگر معلومات مشخ دربارهيه شده كه نمايگران تهيو دكا يامر

 آن يسيو نام انگل »گمشده قوم يتكاپو برا« يقاتيآن فلم تحق ينام فارس. باشديم

Quest For the lost tribe   باشديم.  

ن يد كه درنباشيم و مهم افغانستان بمانند پشتونها ميقد يت هاياز مل نكايتاج   

 به نوشته بابه »كانيتاج«كتاب . افته استير يدرباره شان تحر ياديز يكتابها اواخر

كتاب  نيبا آنكه در. باشديم ناكياز مناب معتبر درباره تاج يكيجان غفوروف 

  .مالت وجود داردأت

 يجامعه افغانستان آنرا م شتري، بدارد يكيتاجفارسي كه زبان  يت اعجازيفيك   

  .باشديمختل م يت هايمل نيافغانستان زبان تفاهم بآموزند و در اكثر نقاط 
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 اقوامن يعمده تر از يكيشود، يم مربوط نان رساله به آنين كه بخش اعظم ااتورك   

 اً، بنباشنديك مين اتنيشامل ا هزاره يد و تورك هاندهيل ميافغانستان را تشك

وركان هزاره آورده شده، مربوط ت ن نوشتهيتورك در اقوامهرآنچه را كه درباره 

  .دباشيز مين

گر يداقوام ر خود ها را به ين رفته و ناگزياز ب اقوام يبس يت هايا هوي دنيدر تار   

 كتعداد مردمان در جهان وجود دارند كه عالقمند بهيگر ي، از جانب ددهنديم ارتباط

ا خود ر به آنها يكيبخاطر نزد اًبنباشند، يا مشهور ميا صاحب قدرت ويحاكم واقوام 

بنابر تقربات و  هستند كه يگريداقوام كتعداد يهمچنان . داننديمنسوب به آن قوم م

ت و نسب و نژاد يهو شوند وي مثل آنها ميارتباطات تنگاتنگ درطول ازمنه تار

 يها يحصه غلجائ در اًن رساله در آن باره خاصتيدر. كننديخود را فرامو م

  .پشتون شده صحبت به عمل آمده است

گر يد ر آوردن اقواميثأاحاطه و تحت تا يت ساختن وياكثر عداد حكام بخاطركتي   

 ل اند،يخود قا مقو را كه به يازاتيسازند و امتيخود وارد مم قور يغاقوام فشار ها بر 

آهسته  - مربوط حكام آهسته ر آن قومياز آن سبب مردم غ ،وندشيل نميگران قايبد

ك مثال ي. ندينمايم منسوب مقوخود را به آن  خاطر ترس،ا بياز ويافت امتيبخاطر در

اد دارند يافغانستان ب گريار ارزنده كه هنوز مردان كهنسال هرات و مناطق ديبس

ر يل از جانب امياص انيمردم هرات يجا سازينست كه از ترس وحشت و بيا

خود را بگونه  ينامها ي مختل حتير و طوايكث يت هايعبدالرحمن خان جمع

ا از يد شدن ويتوان تبع چارهيرا مردم بيز. بر سر اقتدار انتخاب كردند قوم ينامها

  .نمودنديد ساز ميبا ريخود را نداشتند و ناگز يين و دارايدست دادن زم
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ه ايدوره ل يها يدوستان همصنف      -نگارنده كه تعداد شان به دو  نيسه و متوس

چاره ها كه ياز آن ب يكيو بودند  د به اعتراف خود شان از آنجملهيرسيسه نفر م

م محمد ير رژييداده بود، بوقت تغ شهرت »پوپل«ت بنام يخود را در وقت مجبور

آن مظلوم  يگريل ديد به ديل شايآن دل البته نه به يگر داده بود ولينام د ييزا

  .ن كشته شدي اهللا اميتوس حف

رساند و هر يرر نمض يا قوميو يا شخصيو ياقوام به كس يت هايدادن هو رييتغ    

العات انساب شناس ،ن مشخصات خود را داردييتع ك حق  ياما در خصو م

  .وردايبار م ره مشكالتيوغ

ره گفته ها يوغ نايستانيس ،ناي، غورناين، سورايماقين، اايرملن رساله درباره فيدر    

ره وشج يآن اقوام  ارجمند نسب ساز نشده است تا به ياد آمده و سعيات زيو نظر

 ياسناد واقع يبلكه جمله گفته ها و همه سخنها از رو ،انجام داده شود يتصنع يكار

م و آنچه را كه در راه حق بوده و يده ايگز يدور يانتكاريخ ات ويبوده و از جعل

دوارم كه دوستان اگر در يام. ميداشته همان را انتخاب نموده ايم انيقت را بيحق

 ان نمودميكه بين نگارنده طوريرا ايز .ه نگردندمخالفت داشته باشند آزرد موضو

 ش دوستان اهل قلمين رساله را ننوشته ام بلكه فرمايا يبه شو و عالقه شخص نظر

  .بوده است

كرات كه امكانيگر مملكت افغانستان تا جائياز اقوام ارجمند د    بعمل  يداشته ت

ن، ايلگوين، تاين، اورموراييپشه  ،ناين، نورستانا، بلوچكيرباره هرد ديمده و باآ
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ان، يان، منجيباكيان، زيخانوا ،انين، شغنايجيسنگل ،ناين، اشكاشماين، ارشرايپراچ

 ره اقوام كشوريوغ يكليودغا و سري يو صاحبان زبانها انيان، عربان، هنديازغالمي

ات خود ارز بسزا داشته و صاحبيقات گسترده صورت بگيتحق  رد و هر كدام ب

د نوشته و يبا يساز ت علم و دانش ونه بخاطر جدابخاطر وسع اًبن. شندبايم يمل غرور

ات خود مقام و منزلتيك بايرد و هريقات صورت بگيتحق و اما  را داشته باشند يد ب

 يبا داشتن مح يهموطن ت وي، اسالم، وحدتيو برابر يگر برادريد يبه معن

م يك برادريك وجود و ي ن و ثقافت همه ما مردم افغانستانيي، آرهنگ، فمشترك

  .ز رنگ و بو حرام باشديد به گفته عالمه اقبال تميو با
 

  ميم و نه ترك و تتاريافغانـــ هـــن

  ميوبهارـــك نيم و از يرچمن زا

  رام استــبو برما ح ز رنگ ويتم

  ميك شاخساري رورده ـــكه ما پ
  

خبر از آن  يآنها ب، ندينمايد مين برادران هموطن تولي را در بيتبع كهيكسان   

جرم م، خودشسازندينده مردم را خراب ميكه آ هستند  روند مگريرند و ميم يان 

  . منحوس آنها بشمار خواهد رفت يهاادگاريچاره از يمردم ب يو رنجور يبدبخت
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   ا
  

ا   ن
  

  

ا درباره قومبخش ر نيا در    وصد وپنجاه م كه دست كم ديگوئيسخن م يساله ه

رف در خاك موجوده افغانستان حكمروايا سال به   .ندينمايم يين

كه بتواند اصو  يخيك تاري يباشد ولي قوم پشتون نسبت كهن ميآنكه تار با   

را به  مث توركان. ست يصل سازد موجود نمت يخيك شخ كهن تاريرا به  آنها

ده افراس يافسانو يها گونه  ناكيدهند و تاجيلوان توران نسبت ماب جهان پهيبه او

را به  ، خودتر يت قويت هويتثب يا هم برايد وسازنيم يمنته يومر افسانويرا به ك

ارتباط  ييومر به افسانه ياب ، ضحاك و كيكه افراسيدرحال   . رساننديضحاك م

ن سه مرد يا انيدرم يول. ش از هزاران سال عمر دارد ين افسانه ها بيدارند كه ا

 "پوشنگ"ند يگويم مث. در توران دارند  يياب نشانه هاي، فق از افراس يفسانوا

پوشنگ دفن كرد و  را در ياب ويز فوتش ، افراسا بعدباشد كه ياب ميپدر افراس

د و باشيم مربوط خاك افغانستان و در هرات) پوشنگ يشكل عرب(فوشن 

در قسمت  يول، شناسند يم يمركزآن در آسياي  شتر ازياب را بمراتب بيافراس

  .ميندار يو افسانو يخيتار يپشتونها ما تا اكنون بمانند آن نام ها
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 كاود و اگرچه يق كلمات ميفق از طر يبيحب يعبدالحاستاد پشتونها را  قدامت   

 يول . گرد ي افغانستان تلقيونها در محپشت يبه كهن بودن نسب يفيل ضعيتواند دليم

ات ين خصوصييتع ده بر آنست كه لف و زبان بايستان را عقيكه انتراپالوجيازآنجائ

، مث درباره بسازد ت را ثابتيتواند قوميتفاوت دارند و لف نم) DNA( و يقوم

 از آنها يريك تعداد كثي جمله از م كهيم و گفتيها نمود ياددهانيتوركان هزاره 

آنها  م كهياوريم بدست بيتوانيرا نم يلي دليزبانان شده اند مگر از لف آنها ه يدر

  .زبانان باشد يمتعلق به در يكياز لحا اتن

 درباره تورك »ز اسالما بعد افغانستان يتار«در كتاب  يبيحب يعبدالح پوهاند   

 وانيبقول ه«: وردين ميسا چنيو كاپ ين شماليكابل و سرزم يبودن مردم اصل

زبان  يا مانند تركان بود ، ولسيمردم كابل و كاپ يرسم الخ الفبا ينير چيتسنگ زا

 :سدينويوان تسنگ ميه دارد كه يعالوه م يبيحب پوهاند )6( »نبود يشان تركيا

داشت و گننگهم  يبا زبان هند يشباهت كوچك )بنون( (Falana) كه زبان مردم فلنه«

كار مختصر نتياز ر يد به تعبينبودند با ين هندين سرزميرد كه چون ايگيم جهين ت

شان پشتو بود و چون يافغان باشند كه زبان ا يعني o-po-kien نياپوك سنگوان تيه

گر يات ديبا و)  "غزنه"نه  -يس -هو( ر زبان و خ و مردم ين زايهم بقول

كر  يتوان زد كه زبان غزنيحدس م اًداشت بن اختالف  »باشد يكيو فلنه سابق ال

  ) ز اسالما بعد افغانستان يتار 7 (

 يتورك يدهد كه لف مردم غزنيقات نشان ميتحق ينير چيش از زايپ كهيدرحال   

 دهد در نوشتهينشان م يبيجاه حبيرا كه عال» پشتو«ها بود و كلمه  يختن و ها ويتوك

  .مشاهده نشده است ينير چيزا
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ه بدون يلسان خلج«سد ينويدر قسمت قدامت زبان پشتو باز م يبيحب استاد همچنان   

له رجو به لويا يخياسناد و شر تار يبرا..... پشتو است  شك  كان غزنهين مس

  ). ...  افغانستانيتار 38 ( » شود 

ر با اسناد و ده ها مستشر و م يبيحب استاد بح خل ها از زبان شخ در   

 بعداً نايآمده بود كه خلج »حدود العالم« باشند و دريم ان توركيشد كه خلج گفته

م ييگويم اورده بود و ما حايرا به زبان قلم ن »پشتو«كلمه  يحتافتند و يگر يزبان د

باشد و يم »پشتو زبان«قت يد در حقيگويل حدود العالم مگر كه ميكه همان زبان د

  .است يبيحب استاد  خوديلأت »كان غزنهيلو«ه ناگفته نماند ك

ك يانستند و ديپشتو را م )ييغلجا( يزبان خلج« :دارد گريحواله د يبيحباستاد    

بزر و  يشه لويشان هم ريا يلير نامه فاممانده و د يشان باقيا م پشتو ازيت قديب

  )39 (  » .موجود است سردار پشتو

 م كهيباشد و ما آنرا ثابت ساختيها اكنون پشتو م ييتعداد محدود از غلجا زبان   

ث  هشان پشتو شد ود و زبانبا پشتو زبانان به آنها غلبه نم يستير زبان پشتو بنابر همزيت

را  ين معنيباشد و عيم ين كلمه لف توركيمتريبا آنكه از قد »يلو«م كه يز گفتيو ن

 انوك«و  » هايو«و  »ك هايو« به كلمات اً عموميدر تار »كانيلو«اما . دهديم

 .)يطبقات ناصر 391به صفحه  يبيحب وشته پوهاندن به. ك. ر( .آمده است »ها

لت ميورد كه گويرا م يگريسند د يبيحب پوهاند    : دينمايا به قدامت پشتو د

ن يا ه ورشه گفتند ويا آريه ورته ين را آري، آن سرزمن به هند رفتنديمردم آر چون«

در  . ن موجود استيمرت و سرزم يبه معن »ورشو«كلمه تا اكنون در پشتو به شكل 

 ( .»است سند هو يديه در زبان ون كلميند و ايا را گويدر »سند«پشتو تا اكنون 

  .) يبيل حب مختصر افغانستان مينهم تار
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شه ير پشتو رد ،ينده سخن گويستا يبه معن يدي، ويشير«: ديفرمايباز م يبياستاد حب

تور جم كش روشان  ريان پيرالبيدر خ.... دارد يمعن »اخال«رشه  »سخن«راشه  و

، شودره در پشتو اعتماد يا به معنيسيو ه در پشتويسي، وباز ريشمش ياست به معن

مستعمل و زنده در  يديو و بسا كلمات يب ، نادان و وحشيته يب يسودر به معن

ا در مباح دوره اويپشتو دار ه يكه ا ديخواند يستائيم و هك ن زبان را با پشتو راب

ن يستا در سرزميت و اويخواهر سنسكر ن ما زبان پشتو رايست و بنابريمحكم و قو

ستا در خود يد از اويم شايقد ياما زبان در... ميدانيم يائين دو زبان آريا يملتقا

    ) مختصر افغانستانيتار 28 . (»آمده باشد ن افغانستان بوجوديسرزم

 زبان نام يشود و هزاران توركياستعمال م يبحد اعظم »تور«كلمه  يزبان تورك در   

د خود را  ارند و يم »توره خان«او ارده اند و توران هم از قبگ  نيل هميگ

مثال  شه توره است و صد هاين ريهم از هم يفتلينام پادشاه  «تورامانا«نامهاست و 

ن يا. دارد و تا كنون مورد استعمال را يم توركيار قدياز لغات بس گر كه كامالًيد

بچه عجب توره « :نديگويم مستعمل است مثالً يتورك ين معنيبه ع يكيكلمه در تاج

 آن يهمرد دهد ويم يرت معنيشجا و باغ يدر تورك »تور«كلمه . »است يا

س«كلمه    .آورند يا تورخان هم ميكه ترخان و  .است »بر

 شان بجايد فرموده ايشا. باشد يت ميد كه پشتو خواهر سنسكريفرمايم يبيحباستاد    

 سند كه محلينويم يخيان در جمله كتب تارينجاست كه زرتشتيباشد اما سوال ا

زرتشت  رسانند كهيم يمناب افغانستان يافته وليجان صورت يتولد زرتشت در آذربا

در . است  انجام داده و هم در آنجا كشته شده يخود را در بل بام يت هايفعال

ات شمال يو ده نشده است كه پشتونها دري سند معتبر دي افغانستان در هيتار
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 يبيحب استاد كه »سودر«در قسمت ترجمه كلمه  .باشندات برده يدر بل ح اًمخصوص

  .رسانديپشتو را م يبجا است و آوا و صدا اًفرموده اند، واقع

ن ير باشد اده نشده است و اگيمورد استعمال آن د يو فارس يتورك يو در زبانها   

آن خانه  يامروز يفرا است معن يبمعن يسودر در ترك. (نگارنده معلومات ندارد

 .روف استمع يو سو در باش )ن استساما

ور متعلم صن هفت مكتب ابن سيا راقم    داشت بنام نور  ينا بود كه استادين س

 .»سودر يبش«گفت كه يشد ميقهر م يشاگرد ي، هردم كه باخان منگل محمد

  يسع يبيحب يعبدالح استاد د گفت كهين پشتو بايريو ش بايار زيقسمت زبان بس در   

كور شكل تار خود يينها و  بدهد يو علم يخيرا انجام داده است كه به زبان م

به  يكينزد كه اندكيكرده اند ، كلمات يم سعينيبيشان ميچنانچه كه در هر نوشته ا

، ه كتب پته خزانهيته پشتو داشته باشد آنها را به پشتو نسبت داده اند و تال آنها در

ن رساله به رد يا ي هادر بح باشد كه مايل تال ها مين قبيها از هميكان و خلجيلو

ويپشتون بودن ر ن يدانشمندان مستشر ، مورخ يبس ك ها از زبانيشه خل ها و 

  .باشديزحمت آنها قابل قدر م يم وليآورد يبيو از زبان خود حب

رساله  نيمن در يقات كرده ام و تبصره هايتحق »پته خزانه«ن نگارنده درباره يا اما   

دانشمند افغانستان،  ده ها يسازم به نوشته هايخوانندگان را راج م اًبن. رد ندا يجا

د ترجمه وفا قلندر مومن و يل هرويب ماي، نجسور همامي، پروفيزدانيحاج كاظم 

ننمودن آنها موضو را كه البته  دييأونسكو و تيت يه ي، عك العمل هايمعصوم

باشد و يند كه مورد بح من نما گر در آن باره گفته ها نمودهيده ها شخ د

سم و نه دور يشواهد بنو يرا از رو اقوام يها يكيباشم تا نزدينجانب عالقمند ميا

  .ساختن را
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در قدامت لغت پشتو  يملل متحد بحث ك مجل سفارت افغانستان دريدر  يروز   

 »پته خزانه«ند كتاب يكردند كه بگو يافت و جمله سعيدانشمندان صورت  انيدر م

  .باشديسندگان پشتون افغانستان ميبافته سه نفر از نو اخته وس

 ، مگر به ارتباط موضود نكردمييتاً يو دقت گو دادم ولگفته ها را به غور  من   

 آنرا در ديد و ترديينده ام و تان افزودم كه در پته خزانه كه من آنرا مكررآ خويچن

زم نميا كور نميب ين مجل  در سنه  پشتو ران شعر يمتريقد، گفتم در كتاب م

  .ر كرول نسبت داده اندين شعر را به اميآورده اند وا) يهجر139(

كور كه تقريا اگر    شتر يپ سدهزده يب سين سند واقع درست باشد و در سال م

ش ي، زبان پشتو اق دو هزار سال پمشاهده گردد يشده است به آن پختگ سروده

 ي كهن خود در آنزمان شعريبا همه تار يزبان فارس راي، زداشته است يادب قدامت

خا  يكه از خود رسم الخ ها ينداشت و همچنان زبان تورك يبدان پختگ

و .  ندارد يدر آن تار يبدان پختگ يشعر را دارآ بود يسنييو يو مغول ياورخان

ز  اين تاريان و محققير كرول جهان پهلوان بقرار قول عمده راويام كه ييچه جا

 ي كسيباشد كه از آن زمان پشتو را در كدام تاريان ميو از جمله سور نسل تورك

  .ننموده است ذكر

ن اظهار ينچنياهل مجل در دفتر ملل متحد قدامت لف پشتو را ا اقنا يپ برا   

ر ياديز يسالها يغلجائ - يپشتو شدن زبان مردم خلج داشتم كه از شده است  يس

ك ي ي، بلكه گاهشوديثر واق نمكماه ميكروز و يگر در يزبان د ك زبان بريو

م نباشد و يپ اگر زبان پشتو قد. ثر واق شودرد كه ميگيا دربر مر سده و قرنها

ور امكان دارد كه مردم تورك خل شمار نرودزبان عمده ب كي جمله از  ، چ
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اقع پشتو شدن  وبردند ، پشتو زبان شده انديبسر مات يجوار پشتونها ح كه دريكسان

  .دهديش از هزار سال نشان ميها قدامت پشتو را ب يا غلجيها و يخلج

ن بصراحت نام گرفته اند، ين و مستشرقيرخ ، ميرا در توار يو فارس يتورك   

در  يو فارس يتورك يبه هايهمچنان كت. افت يتوان دريپشتو را در متون نم از يول

 افتي يپشتو اثر يباياز زبان ز ياست ول دا شدهياد پيستوپه ها ز يخاك ها ريز

م يگفت ل ما در قدامت پشتو همان است كهين دلي، و بهترنشده كه آنرا قدامت بدهد

ها،  يزي، گردها يها، مسعود يها، غلجائ يرر پشتون چون سويگر غياقوام د

گرفتند و س  ر زبان پشتو آمدند و بزبان پشتو عادتيثأره تحت تيها وغ يفورمل

  .دادند يسيت نام نويها را به پشتو نخود 

ود كه به پشتو قدامت اد نميز يها يكه مجاهدت ها و سع يبيقدر حبيعال استاد   

ن را سرا يمتقدم يكلمات مشابه پشتو از نوشته ها يبع يتنها از رو يو ،دهد

 رايثق باشد زتواند ميساخت كه آن موضو هرگز نميو آنرا بشكل پشتو م كرديم

دارد  يكيا نزديگر ارتباط ويباشند و لغات در هر زبان به زبان ديمشترك م زبانها

آورند و  يم »يهگ«ند و پشتونها آنرا يگويم »گيه« ها تخم مر را يانگل مثالً

ا ي ها و ق عليا انگليباشند ويست كه پشتونها مقلد ميمعلوم ن  .ه

 يليدل دي، شانديفرمايرات مه »زورآباد«ها را برگرفته از  يكه سور يبيحباستاد    

د از يدارد كه شا ن سرحد افغانستان و توركمنستان قراري، آن زورآباد بديايبشمار ب

كن ازآنجابدست آمده باشد يسور بعداًو  »يزور«آن   تتبز ا بعدنجانب يا كهيي، 

را بنام  ي، كوهده غوراتيكش شام و سربفلك يافتم كه در كوه هايق دريو تحق

دارد كه  يو بلند معن ي، قومحكم ،بزر يبزبان تورك »زور«م كه يابيم »كوه زور«

دهد يم يكه بزر معن »زور«كلمه  يول ،ز متداول استين يدر فارس يمه ثاندو ترج
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ها ارتباط دارند كه يبه غور اًساخته اند كه نسبت ها خود را به آن كوه منسوبيو زور

ل بشمول ، از آنهاهايدر بح غور ش ينوشته ها ياز رو يبياستاد حب  توافق با استد

خر »يزور« و همان. ميآورد شده  »يسور«به اثر كثرت تلف و تكرار  هاست كه با

 .باشديفتل و كوشان مي يايان از آن بقايسور است كه جمله

س در صفحه هفدهم» يبرون مرز يانايآر«د گفته با در ييأت به  بقلم استاد بر

ها يمانند لود زينان نيا. ان انديسور ين دهلين طبقه سالطيمهفت« :ديگويم كه ميخوانيم

س ا »توركان پشتو زبان اند آثار  ياز رو ش رايق خوين تحقيگرچه استاد بر

ستم كه آنها ين ك موضو را معتقدي، و ن بدست آورده انديسندگان تورك و چينو

تكلم  يعنيون بودن آنها پشت از ياثر يي جايرا در هي، زبودنديبه زبان پشتو وارد م

ن غور ياز افغانستان و از سرزم چون اجداد آنها. ده نشده است يشان به آن زبان د

 .آنها را به پشتون بودن نسبت داده اند افغانستان يان و پشتونهايرفته اند و هند

اب ميرا غويان ويكه غزنويما وقت مثالً    از  نكهي، عالوه ازميينمايان را بنام تورك خ

د يآ يم يهقيب يدر تار م ، مثالًيشنويم بلكه از زبان خودشان ميبيمتون موضو را م

ان مسعود ن يمشاور از يكيبا  يش را به زبان توركتيي، موضو خصوصكه سل

نساب شبانكاره ين دريمشوره نمود و همچن م كه يآورد يين نوشته از مجم ا

 ييويديو ز در سنديو ن» ميچونكه ما تورك« ديگويم »نيسبكتگ«ن يكتگيويس

م كه يشنويم انيب شده از زبان غوريترت يخياسناد تار يهندوستان كه از رو

د تورك، ولد تورك«: نديگويم از پشتون  ياثر يول . ميباشي، ولد تورك مما او

  .است ثق آورده نشدهت مي روايها در هيها و سوريبودن لود

نت افغان« را بنام ين كتابيداهللا اميحم پوهاند     يترجمه نموده ول »ان در هندسل

  .كه معرف آن پادشاهان باشد ننوشته استيك مقدمه اي يحت
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 نمود كه آن زبان را يدر قسمت لغت و زبان پشتو سع يبيحب م كه پوهانديگفت   

 كه شريم و قدامت آنرا طوريد كه زبان پشتو قديم جلوه دهد و بدون ترديقد

 ، پشتوها پشتون شوندينكه غلجيش ازي، پگردديم يتهمن يخيم به همان تاريكرد

ثيوجود داشته كه آن مردم به ز  يها ييغلجا ميدانيكه مير آن آمدند و طورير ت

و  ييختا يات بسر برده اند تا اكنون به زبان همان توركيران كه دور از پشتونها حيا

ت قدامت توركي خل. زننديخود حرف م يخلج جايي هاي و بقرار نوشتة جواد هي

ايران قدامت بيش از هزار سال را دارد و بگفته ا مي توان آنرا توركي مادر 

ت را جالل الدين صديقي، استاد جاويد و شخ استاد  خواند، نوشتة مرحوم هي

 . حبيبي تأييد فرموده اند

د كه زبان يين مفاد بدست مير پشتون چنياقوام غ يپشتو زبان شدن ها ياز رو   

اببان مك زيپشتو    .باشديم ات خا را داريثر بوده و ج
  

ا     ا ان  ن

 يائيو طرفدارانش به آر يبيحباستاد  يافغانستان از نگاه نوشته ها يپشتونها نژاد    

زبان  را از يم ارتباطات لفظيكه آوردي، طوررديگيران نژاد ارتباط ميا اين يرآ اي

  .داديم نشان يبا فارس زبان پشتو رابا سانسكرت و جوره بودن  يبيحباستاد 

و به حد  ي، توركي، فارسيل از كلمات عربزبان پشتو متشك ،ده شوديك دياگر ن   

باشد بلكه تفاوت و ي، لغات مشترك نمن زبانهاياما تفاوت عمده ا باشديل اردو ميقل

توان گفت كه يم اً، بندارند يمر است كه از هم تفاوت كلشعر و گرا مشكل شان در

ً  يو فارس ير اثر عربيباشد كه بعد ها ز يگري، زبان داساس زبان پشتو احتما

لبيو .باشد درآمده ، پشتو يفارس ينست كه زبانهاير قابل انكار است، ايكه غيك م
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ور عم يعرب يغناز زبان  يتورك اًقسم و  و ي، بخصو زبان عربباشنديثر مأق متيب

  .دهديل ميپشتو را تشك و يفارس يآن ستون فقرات زبانها يالفبا

دوهزار سال  يند كه فارسيگويگر را ميد يزبانها يو بع ي، واخياشكاشم   

  .دنندار يفارس يبه زبان كنون يمشابهت يباشد وليم

 يسع ، مثالًشونديبشكل متناق واق م يگاهگاه يبيحب استاد يها كاو   

تال نايفتلي دارند كهيم  را »يابدال«وانند از آن كلمه نكه بتيل ايبدل، سنديبنو يرا ه

در ده  كهي، درحالثابت بسازند يميو قد يفتليند و پشتونها را از نسل ياستخراج نما

و  يكوشان يايتورك و از بقا نايفتليشان ثابت كرده اند كه يد اخو يها جا

باشند كه يها م و هون »ها يست« يتيها و س يوچيو از قوم  يها از توركان ختايكوشان

را  يكاف يگفته ها گريات دم و در صفحيوريل نميلت آنها ديا درباره تثبنجيدر

  .ميانجام داده ا

 م كه پشتونهايدر كنار زبان دار يگرياد ديل زيبودن نژاد پشتون د يائيآرر د   

ران يا انيفارس يز به چهره هايم قاره و نيك رنگ نيمشابه به مردم تار يچهره ها

گر پشتونها در يد از جانب يول. باشديم ي از نگاه نظر شخصن فقيادارند واهللا اعلم 

ه آخريات بسر ميح ينقاط ز پشتونها نژاد بعداًو باشديان مينژاد هند يبرند كه نق

، در مناطق سازديجدا م يمركز يايم قاره را با آسيو نژاد زرد ن يائيخال آر

 بسر ر پشتون هاز در كناياد نيز يهاخاصت لغمان هندو يقندهار، صفحات مشرق

  .برنديم

قه مردم پشتون سابقه و سهم ندارند و  يخيعمرانات تار يدر قسمت كارها    در من

ران از آبدات ي، تنها در استير نيز آنقدر چشمگيق به فارس نمتعل يخيعمرانات تار

نشان ها بدست آمده  ين عرا و بعي، قصر مدادياسالم بمانند تخت جمش ش ازيپ
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رف آثاريبه ا لهزار سا و از كه  ميپشتون ها و فارس ها بدست ندار را از  ين

د يدات تخت جمشو آنچه را كه بنام آب آنها باشد يخيتار يت هايمدن يانگر قوينما

ها آنرا يالم بوده است و فارسيكنند همه مربوط به تمدن عياد ميران يره در ايغو

ان يالميت كرده اند و عشان بنام خود ثب يي و مس نموده در زمان حكمروايتحر

رخان ن   .و زبان آنها تورك دانسته اند يخيتارز با در نظر داشت شواهد يرا م

عبادتگاه ها، چون سومنات ، ستوپه  ير هايدر كنار آنها در خصو تعم مگر   

اهب يم كه توس پيره سرا داريدر جالل آباد وغ هده يها زبان  يتورك ايروان م

ًيپشتوزبانها و اي، زبانها يها، فارس اعمار شده  بعداًشده و  يطراح ا هندو ها او

  .باشند

 ق وي، رفناموس خوب، دوست ، صاحبب، با وفا، با وقاريمردم پشتون نج نكهياز   

ور و قهرمان اًصاحب قلب بزر و ضمن  نير وجود خود دارند كه ارا د يهائيجنگ

دهند و يبخود نسبت من بودن خودشان يكان بخاطر آريات را تاجيجمله خصوص

 هم به پشتون يائيد و شك همه آن خوا آريترد ين باشند بيپشتونها هم آر اگر

  .بداي يتعلق م كيوهم به تاج

 كلمات پشتو و پشتون كه«: ديگويق فرهنگ درباره اقوام پشتون ميمحمد صد ريم   

ن يب يزبانكنند تا سده هفدهم تنها در محاوره يافغانها به زبان وقوم خود اطال م

 اًكه غالب همچنان كلمه پتهان. ده استيبنظر نرس يمردم معمول بود و در آثار كتب

شناسان خواسته  از افغان يبع.... باشديشده كلمه پشتانه جم پشتون م يشكل هند

حدود قندهار و   بدهند كه دريتخص يغرب يپشتون ها ياند كلمه افغان را برا

 يمناطق كوهستان ميل مقيون را تنها درمورد قباهرات سكونت دارند و كلمه پشت

. فته اندرا پشتون گ خود اًحيپشتونها ترج. سرحد افغانستان و پاكستان بكار برند 
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سده شانزدهم به  ن كلمات ازيده اند و ايان پتهان ناميافغان و هند زبانان آنرا يفارس

گر عربها پشتونها يد و از طرف واحد بكار رفته است يراه و در معن ها بعد در كتاب

 ين قوم در كوه هايا يسكونت اول ه آن غالب محليند كه وجه تسميگو يمانيرا سل

  )ريقرن اخ افغانستان در پن 23 (  .باشديمان ميسل

 سدهزبعداًنكه كتابت پشتو را يا يكيد ي نمايخواسته توضيچند نكته را م فرهنگ   

در  . دانديم يكيون، افغان و پتهان را گر مفهوم كلمات پشتيشمارد و ديشانزدهم م

ًيگويم يمانينكه اعراب پشتونها را سليقسمت ا خود  چنانچه ،درست باشد ند احتما

همچنان شاه زمان  وانمود كرده و يمانينامش را در مكه مكرمه سل ياحمد خان ابدال

 .شدبايمان ميكوه سل آنها همان يوطن اصل. گفته است يم يمانينواسه ا خود را سل

رت سل يد به معنيگفتن به قوم پشتونها شا يمانيگر سليازجانب د    مان يقوم ح

ور پائيه گردد كه ايتوج  .ن درباره بح خواهم كردينك در س

 ات گوناگون وجود دارد،يقوم پشتون هم نظر ادرباره منش«: سدينويفرهنگ م   

 يها ه علم انساب و شجرهله بيبه نظام قب ير اقوام متكيخود پشتونها كه مانند سا

، است دهيثبت گرد »يمخزن افغان«بنام  يشان كه در سده هفدهم در كتابيا يقوم

. ستيز يم )(يد نبام افغانه بوده است كه در عهد دابن يپشتونها شخص يجد اعل

ًيهودي يدرهنگام پراگندگ برده در آنجا اقامت  افغانه به جبال غور پناه ان او

  )24-23  (» .دنديگز

 ه از جانبين نظريد كه ايگويد و مينمايبودن پشتونها را رد م يليفرهنگ اسرائ   

از  ييشاخه  رد شده و پشتونها را يبانشناسزو  يخيبه سوابق تار ال اتكيدانشمندان بد

ل ملت ها يه تشكيعمل  و رونديان تاريدر جر«: شمارند كهين نژاد ميآر يهندو اروپائ

ب كردهيك و عرب را ني، تاجترك، يعناصر هند يبع زبان و فرهنگ  را با يملت ز ج

  .)24 ( » مشخ بوجود آوردند
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ئيق يليا اسرائين باشد ويملت پشتون آر اگر    صحت دارد كه  يبخاطر يه با

د و خوا ، رنگ و ينمايدا ميز پيگر آميك قوم ديك قوم با ي يتار درطول

، ييغلجا توركانم كه يگر آورديحات دچنانچه در صف. رديگيرا م زبان شان

ره نسبت يماقها وغياز ا ي، گروه كوچكزيمسعود، مردم دهات گرد انكيتاج

كه هنوز در جالل آباد  يودر مناطق مشرق. پشتونها پشتون شدند با يهمجوار

ات بسر ياد حيمان هندوان زلغ يگريدر ت. وجود دارد يبزر هند يدرمسالها

ً ياديز اًطبع..... م ويشناسيدر لغمان م يكزائنابنام ن يي هي، قربرنديم  به از آنها او

 زبان شان به پشتو مبدل بعداًمسلمان شدند و  »نيسبكتگ«ن يكتگيوير سيتوس ام

چنانچه  . ز پشتون شدنديا مبل آمدند آنها نيكه بصورت مهاجم ويد و اعرابيگرد

ده س اهللا درباره  ون شدند كهدان همه پشتيسو دراز در وردك و ميد احمد گياو انش

  .بعمل خواهد آمد يبحث يو

ها از  يداده اند، جاج يباشند كه به آنها نسبت مغليم ييله يو منگل دو قب دران   

ده جوج   .و منگل ها از اهل منگول ياو

 شود كه بدون تعصبيفرهنگ آنچه را كه درباره پشتونها نوشته است ، دانسته م   

 ي، ب مردم شرافتمند پشتون بقلم آوردرا در خصو يقيقانموده ح يبوده و سع

ت پشتونها از زبانش يگر را در خصو اصليك پاراگراف ديست كه يموجب ن

 ينهايمان و سرزمين پشتونها را كوه سليش نخستي، محل رهااكثر مورخان«: ميوريب

ار   بودنمجاور آن در غرب رودخانه سند شمرده اند كه در آنجا به علت دشوارگ

كه  نجاستي، ازكردنديم يمه مستقل زندگيو ن يبشكل منزو ييله يو نظام قب ياراض

ن بجز اشارات مختصر درباره يدوره اول اسالم يدر نبشته ها  تا هجوم مغو

خارج  شان دريراج به ا يلين شر تفصياول. خورديشان بنظر نميا يزندگ يچگونگ
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 ل سدهيآمده است كه در اوا يو بن محمد هريخنامه هرات سيآن خ در تار

 شان گستري شده است و ازآن ببعد اشارات راج به ايلأت يالديچهاردهم م

پ با  .كنديشانرا رسم ميا ةليقب ةكه بابر در كتاب خاطرات خود نقشنيبد تا ايم

شتيات مختل ميدرنظر گرفتن روا مردم  پشتونها مانند اكثر ةتوان گفت كه گ

  )24 (  .»شوديم ي منتهيغاز نموده و بتارجهان از افسانه آ

 ي، شر با آنرا نفات بسر بردنديدر كوهساران غور ح نظر كه پشتونها نيا   

هجرت  م در آغازيريب »قوم گمشده«افسانه  يامكان دارد كه اگر از رو. دينمايم

 كه قت همان استيحق يجهت پناه بردن در ساحات غورات پشتونها آمده باشند ول

را در  شتنيها خو يم ابداليمان وطن پشتونها بوده و چنانچه كه گفتياطراف كوه سل

  .گفته اند يمانياسناد سل يبس

لفان كتب از م ياز نوشته هرودوت و بع يبيحب استاد گر بقوليجانب د از   

د دهنيكه هرودوت آورده است ارتباط م »ويپكت« را با كلمه »پشتون«كلمه  يتار

عنوان  ونان بهير معروف  هرودوت ميو كه در تارين را با كلمه پكتكلمه پشتو«

 يتار 24 ( .»، ارتباط دادهكن در حدود رودخانه سند آمده استسا ينام قوم

  )افغانستان

نست كه اگر درباره اصل و نسب اقوام از مردم ين ايمشكالت مورخ از يكي   

رسند، ن يدر.ود را منسوب بدان بسازند د خيآنها آنچه را كه خو دارند ، شا ب

 توانستند خود را از نسل مغوليكه آنها نم ميگفتهزاره  يدر قسمت تورك ها رساله

بود كه   بر آنها گفته شدهيل آنكه درطول تاريبه نسب تورك ها ارتباط دهند ، بدل

 بزر يز به دوراهيپشتونها ن اكنون .رهيباشند وغيز خان ميلشكر چنگ يايآنها از بقا

ب قرار دارند كه منشا  يعنيشود يمختل ارتباط داده م و اساس نژاد آنها بدو ق
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اگر خود . ل گوناگون وجود دارد يد و در هردو نژاد. يليگر اسرائين و ديآر يكي

ندارند ، طوريرا آر ن گفته اند يآر يپائپشتونها را از نژاد هندو ارو كه گفته شدين ب

نكه پشتونها از نژاد يو اگر گفته ا .باشدياد ميز ينگفره و ي، عنعنويل لفظيو د

باشند  يليد آنها اسرائيتوان گفت كه شايد ميترد ي، بدرست باشد ،باشنديم يلياسرائ

ات آنها را يهزار سال خصوص ش از دويطول ب ن ها دريبا آر يگياثر همسا به يول

  .گرفته اند به خود

، شاهان دن قوم خوب پشتون آورده شودبو يليدر خصو اسرائ يليد ديحا با   

خر  ري، امداننديم يليرائاز اهل پشتون خود را از نسل اس يريافغانستان و كث مت

ما «ن گفت كه يخود چن يت هايخان در وقت وفات خود در جمله وص يرعليش

 يرعليش ريبدربار ام يه تزاريسفارت روس  34صفحه (» ميباشيل مياز اهل اسرائ صالًا

   ).مترجم عبدالغفور برشنا يل روسم ،خان

در سالهاي اول حكومت حامد كرزي بنابر دعوت آخرين پادشاه افغانستان محمد     

ان محمود  ظاهر شاه خان اين نگارنده به ايتاليا رفتم، محمد ظاهرشاه خان با سل

في ظاهر، محترم ميروي ظاهر و چندي ديگر در خانه شخصي  غازي، محترم مص

رت  رت ظاهر شاه خان بتاري وارد بود و . مرا خو آمديد گفتنداعليح اعليح

فرمود كه آقاي شهراني خبر دارم كه در خصو تاري معلومات داريد، ضمن ده 

ها سوال از نگارنده در بارة اقوام افغانستان چون تاجيك، هزاره و تورك سوالها 

د بعد از شر زياد در در اخير گفت كه پشتون ها كيستن. كرد و جواب ها داده شد

بارة غلزي ها و ديگران گفتم اكثر اين قوم پشتون ها اسرائيلي مي باشند و با تكاندن 

سر تأييد فرمود، البته با بسيار بزرگواري فرمود كه در چهل سال پادشاهي خويش 
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ير  بهتر از اين گفت و شنود او و من را بياد ندارد و از توضيحات تاريخي و پ

 . ار خوشحال بوداقوال بسي

رف سرحد بنام ش يكي     يم زائيرمحمد خان گنداپور ابراهياز دانشمندان پشتون آن

 ياليدوره استة يات خان كه آنهم پشتون بلند پايش سردار محمد حيحسب فرما به

 يلتأ )يهجر 1311(درسال  »د جهاني خورشيتوار«را بنام  يباشد كتابي ميانگل

 .ده استيبودن پشتونها در آن كتاب گنجان يليا به اسرائر ياديل زينموده و د

كور زحمات ز اًواقع كه  ده و با افتخار و مباهات گفته استيكش ياديدانشمند م

 .باشنديل ميل از نژاد اسرائياص يجمله پشتونها

رت داوي، چون ملك طالوت به شهادت رسسدينويم يم زائيابراه     )(دود، ح

 ملك طالوت دو فرزند به يل شد و از زن هايقوم اسرائ عالوه بر نبوت پادشاه

كه او را  دا شديپ يا فرزندياز ارم بعداًكروز تولد شدند و يا در يا و ارميبرخ ينامها

 »افغنه«شود كه كلمه يم دهين نوشته بوضاحت فهميا يو از رو. شناختنديم »افغنه«بنام 

 .مبدل شده كه تا اكنون ورد زبانهاست »افغان«به 

 ن افغنه كه كلمهيباشد و ايم »اژدها« يافغنه بفارس يمعن يم زائيگفته ابراه بقرار   

با ا  و افغان را هژده. باشديجمله افغانان م يافغان از آن بدست آمده ابو پسران ع

رت دايفرمود وهم در حالت ح د و احفاد افغان را )(دووات ح آنقدر كثرت  او

       ) .... يتوار 46 ( .»افغان شدند يگشته موسوم به بن دهيعالحله يل و قبيداد كه خ

و  يمانيز آن سلا بعدبود و  شان افغانيام اول نام ايم ايدر قد« :دارديعالوه م يو   

و در  يمانيشان را سليدر عرب ا ،هان و پ از آن پشتون معروف شدندز آن پتا بعد

 . )53 ( .»شونديشتون گفته مپ پتهان و در افغانستان يافغان و در هند يفارس
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ن است كه يبودن قوم پشتون چن يليدر قسمت اسرائ يم زائيگفتار ابراه خالصه   

نكه از دست ظلم بخت النصر فرار كردند و در جبال و قلل و گوشه يز اا بعد ديگويم

رت س يها ان يخود را در م )(نيدالمرسليخلوت انزوآ جستند و تا زمان ظهور ح

 .دي ذكر گرديز آن اسم شان در تواربعداًننمودند و  يمعرف مردم

نوار نقل مي تاريكه از تصن يات افغانيح مصن    ال ا  دينماي فرشته و او از م

 .دينمايم دين مفكوره را ترديا يم زائيابراه يباشد وليان ميبفه افغان از قيكه طا

كه زبان  د ثابت بسازدخواهيقسمت زبان پشتو تماس گرفته و م در يهمچنان و   

ست و ين گر موجوديد يباشد كه در زبانهايكصد و ده لغات مستقل ميصاحب  پشتو

را  ي زبانيه « :گر آمده انديد ياز زبانها يو مابق ين الفا عبريرساند كه ايآنرا م

 يگر خاليلغات زبان د ز و اختالطياز آم ي زبانيرا هيزبان مستقل نتوان گفت ز

ابق يد يزبانها كصدو ده به لغاتي يعنيون اكثر لغات پشتو ست خاصه چين گر م

ابقت  مستقل و يمدند، صاف واض گشت كه زبان پشتو زباناين مستبد است و م

شود كه ين امر نميموجب ا و مقصد يدر معن يو معن و بع اًالفا پشتو لفظ يبع

رت و ير صورت و سافغان د فهيم كه طايپشتو، زبان مستبد نباشد و آنچه ما گفت

و  يان مشابهتيلياسرائ هود ويرت با يو غ يو خصلت و سركش يجسم و قامت و خو

 .)58 ( .»تام دارد يمشاكلت

ًيگفته اند ا نكهياز     ات بسر بردنديدر جبال غور آمدند و آنجا ح ن قوم گمشده او

ن يعناو درگردد و ما ين گفته در آن سرا نميو آثار ا أرا منشيمل است زأقابل ت

موضو هجرت  م و اگريها شر داديسور بعداًها و يرا با زور ها گر وجود خليد

، داننديدرست م ن آنرايرخل در خراسان درست باشد و چنانچه اكثر مياسرائ يبن
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مان يم كوه سليقد ياز نامها يكيمان باشد و يسل يمن گاه آنها كوه هايد نشيبا

 .باشديم يا فارسيپشتو و »غر«و  ي كلمه عبريكه ق »غر يسيق«

رت سليگويم     بعداً آمد و » غريق«مان تخت او بر فراز كوه يند كه در زمان ح

مهاجر آمده  ايرساند كه اگر قوم گمشده وين خود مياد كردند و ايآنرا بنام او 

 .انتخاب كرده باشند مان رايسل يد اقامتگاه خود اطراف كوه هايل باي، بدو دلباشند

اطراف كوه  يهوا گر بخاطر مشابهت آب ويمان و دينكه بخاطر تخت سليا يكي   

افغانان را پتان «: ديگويم يم زائيآن ، از آنست كه ابراه يمان با مصر و نواحيسل يها

 ( .»كسان درست و رواستيگفتن  و پشتون يمانيو پتان را افغان و هردو را سل

د ياسم عبدالرش بعداًغر بنام او شده و  يسيق  از اعاظم پشتونها بود كهيز قيو ن) 66

در جم افاغنه و پشتونها را در جم پشاتنه گفته اند  افغانها را. را بخود گرفته است

  .ندارد يبائيگفتن چندان ز »پشاتنه« يدهد وليم يك معنيالبته هردو 

د يو غرغشت يبتن -يد سربني عبدالرشيرد از قيگيم أپشتون منش يطوا     از او

 دهند عبارت اند ازيگر را كه بر اساس چهار و پن قرار ميد يباشند و دويم يق

هم  يم زائيرد بن ابراهيگيارتباط م يبه مردم غور و غلجائ يچون مت يو كران يمت

ده ضحاك م آنست  قت هميكشاند و حقيآنها را پشتون ندانسته از عرب و باز به او

ور د شر  كه نسب آنها رايم و بقراريشر دادگر درباره خل ها يكه ما در س

قوم ) تاتار( دارند مانند قوم بل ، تورمان ، قوم تتور يتورك يدهند اكثرآ نامهايم

، يبشكل تره ك بعداً كه ي، ترك)باتور خان(ران خان، بهادر خان ، تو)توران(تران 

 .دياستخراج گرد از نسب نامه پشتونها اًگر كه راسيمفغن و ده ها كلمات د

 ي، مردمور صاحبقرانير تيام ةت متهورانل حركيعصر حكومت مغولها و اوا در اواخر   

معتقد  يمان آمد و مردم پشتون به ويسو دراز بكوه سليد احمد گير سيتبار عرب بنام م از
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تمن  يبنامها در آن موق سه تمن پشتون. باشديصاحب كرامات م يگفتند كه و شدند و

كا ن ةرا به حبال شيك دختران خويبه احترام آن هر يمن كران، تمن كاكر و ت يرانيش

، يانيستود يبنامها پسر كيك يو از آن سه دختر و. سو دراز درآوردنديد احمد گيس

ان ن مادري، اهندوستان شد ر موصوف بهيافتند و چون پيتولد  ي، وردك و هنيمشوان

د ها را تبركجوان ده آنه بزر ساختند و از اً، او تا اكنون مردم . د آمديا اقوام با پداو

دهيا به يوردك البته تعداد و . باشنديسو دراز ميد احمد گير سيپ ن باورند كه آنها از او

  .شناسندياز مردم پشتون را بنام عرب م يكه در وردك گروه بزرگ از آنست

از  ه اند وزبان شد يتورك يليز قليزبان و ن يها هزار پشتون در افغانستان فارس ده   

باشند يم پشتون برسر اقتدار بودند، آنها عالقمند ين عصر حكومت هايكه درييآنجا

 يكيم، يدار كه خود را منسوب به پشتون بسازند، اكنون ما در اندراب سه قوم

  .ك شدهيتاج يمحمدزائ يك شده و سوم پشتونهايتوركان هزاره تاج يگريكان و ديتاج

 يعلم يريه گيكه تا اكنون احصائيير اند و از آنجايكثت پشتون در افغانستان يمل   

  .ت شمرديتوان اكثريت را نميك مليچيصورت نگرفته ه

نكه يا ايباشد ويپشتون م اًميكه در افغانستان حكم راندند و نسب شان مستقيحكام   

  :ل انديدارند قرار ذ يو غلجائ نايارتباط به خلج
  

ا    :ن ا 
 

  )يهجر 1127 - 1119(  »شاه علم«ن بن شالم خان  خايرويم  -1

   )يهجر 1137 - 1127( ز ولد شالم يعبدالعز  -2

   )يهجر 1137 - 1129(  يرويشاه محمود بن م  -3

   )يهجر 1142 - 1137( ز يشاه اشرف بن عبدالعز  -4

  )يهجر 1150 - 1135(  يروين بن ميشاه حس  -5
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ان ايا  ت د    :ا ا 
 

  ) يهجر 1186 - 1160(  ياحمد شاه ابدال  -1

 )هجري 1186( مان بن احمد شاه يسل  -2

 )  يهجر 1207 - 1186( مور شاه ولد احمد شاه يت  -3

  ) يهجر 1215 - 1207( مور شاه يزمان شاه بن ت  -4

  ) يهجر 1245 - 1215( مور شاه يشاه محمود بن ت  -5

  ) يهجر 1258 - 1218( مور شاه يشاه شجا الملك بن ت  -6

   ) يهجر 1245 - 1234(  »در هرات«كامران ولد شاه محمود   -7

  

ا   :ا  

 نده محمد خانير دوست محمد خان بن سردار پايام  -1

 بن دوست محمد خان »دو دوره«خان  يرعلير شيام  -2

ل خان بن دوست محمد خانيام  -3  ر محمد اف

  ر دوست محمد خانين امر محمد اعظم خان بيام  -4

 خان ير علير شيعقوب خان بن اميمحمد   -5

ل خانيام  -6  ر عبدالرحمن بن محمد اف

  ب اهللا خان بن عبدالرحمنير حبيام  -7

 ب اهللا خانير حبيبن ام يشاه امان اهللا غاز  -8

 وسيمحمد نادرشاه بن محمد   -9

 محمد ظاهرشاه بن محمد نادرشاه  -10

  )ت يس جمهورم( ز يد بن عبدالعزمحمد داو  -11
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پشتون بودند  يز از زعمايب اهللا نين و داكتر نجي اهللا امي، حفيتره كنور محمد     

م يببرك كارمل كه با اشغال مستق« .كردند يحكمروائ يت روس ها مدتيكه به حما

شود كه در يگفته م يك وليتاج ، خود از مردمديبه قدرت رس يشورو ينظام

كره تا به  ياليكه برادر محمود بريدرحال( ، خود را پشتون قلمداد نمودتيبعت

  )راستاريو( ».ك بودن خود معتقد بوديتاج

، در دوره پشتونها صد سال عمر دارد ش از دويپشتونها در افغانستان ب حكومت   

را كه از دوره  يادگار هائي، افته استي ساحه صورت نيرفت در هشيپ و يترق

 از يدوره غزنو يادگار هاي، ميان و ستوپه ها داريبام يبت ها بمانند فتلي كوشان و

دوره  ادگار مانده و منار جام ازيره به ي، قلعه وغ، لشكرگاهيغزن يل منار هايقب

ان، يبابر گر بدورهيد يان هرات و ده هايموريهرات از دوره ت يها يها مصليغور

حصار توس كامران م ي، ترمنه قندهاريچهل ز  ريش ي، جوبابر ، بابن بابرشاهبا

ل ، با جبيبا استال ،با بابر ير هاياختن پغمان ، تعمس ي، تابستانر دروازهيكوه ش

ره همه محصول دست يبا صفا وغ ،ا، با جهان آرابا شهر آر، السراج و قلعه آن

  .باشنديان ميموريا تيان ويبابر

 ه حكومات پشتونها را در افغانستانادگار دوصد وپنجاه ساليو  نمونهك يچيه اما   

كر بام يندار خانه  يها يهرات بمانند نقاش يادگار هايد شد كه خراب ساختن يمت

ساختن  شه كنيان و رين بردن بت با عظمت باميب ، ازها يهرات، برانداختن مصل

شاهان پشتون  ا شمال افغانستان در زماني يافغان ادگار مهم از توركستانيهزاران 

    .ندارند يپشتون گناه يرا مردم عادي، زيعاد يهااز جانب پشتون و نه .افته استي صورت
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ش يگنجا نوشتهن ياد است و ايها ز يمردم پشتون گفتن يها يقسمت خوب در    

سفانه أمت يدر افغانستان جمله پشتون بودند ول ريمتأخ با آنكه حكام. ندارد آنرا

  .باشندين مير و مسكينوا ، فقيقوام بر ايقاط مردم پشتون مانند سا تياكثر

مروز و ين ي، پشتونها، اطراف شهر قندهارا، خوستيپكت ياطراف كوه ها در    

  كداميره هيوردك و لوگر وغ ي، پشتونهاننگرهار، كنر و لغمان يهافراه، پشتون

 حكام در غم يت آنها پشتون است وليستند واگرچه ملين ييشان صاحب نان و جايا

، پاكستان، عرب ،روس ها چون يا در خدمت خارجيو ي، برادركشيه طلبخود، جا

ن همه يان ايمدر كه يميزع .نديرا حف نماكا بودند تا تداوم خوديا امري يانگل

باشد كه اگر يخان م ، امان اهللان مملكت بوديكافه طبقه پائ ملت و پشتونها درغم

، يان بودند احمد شاه ابدالچنهم. ستيم كه آن سردار سرداران بود مبالغه نيبگو

   .مورشاه و شاه زمانيت
  

 

ا   ا   ا   اي  ا داد ا ا  ا ان ن  :  
 

 هزار مثل پشتو ميباشد كه در چهاراين كتاب شامل  -و حكماپشتو امثال  د .1

 هجري در 1354تقويه بنياد فرهنگ پشتو كمك نموده است، اين كتاب در سال 

ب   .و درين اواخر چا دوم آن نيز صورت گرفته استعه بيهقي به چا رسيده م

ت درباره شخصيت عالي پشتونها شاد روان استاد هاشم زماني از فرزند  .2 مقا

نامدار  استاد زماني نويسنده كتب زياد و شاعر. زعيم ملي مشرقي ميرزمان خان

 . هم بود

ي جان بابي هنرمند، شاعر و .3 ت درباره ل   .نويسنده بيش از بيست اثرمقا
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ول درباره استاد مغفور عبدالغفور برشناي محمدزائي كه شاعر،   .4 سه مقاله م

 .نويسنده، نقا و موسيقيدان بود

 . معرفي استاد محمد همايون اعتمادي ميناتوركار زبده از اهل محمدزائي ها .5

 » سردار بيدل شناس عبدالعزيز حيرت محمد زائي« ةكوچك دربار ةرسال .6

كه در سلسله  »شر احوال و آثار استاد عبدالحي حبيبي«كتاب مستقل درباره  .7

  .بود و بعداً در قاهره بچا رسيدمجله پيمان به نشر رسيده 

چندين مقاله ديگر درباره هنرمندان پشتون تبار تحرير و به چا رسانيده شده  .8

كر هركدام احساس نمي شود  .  است كه ضرورت به ت

لي در خصو قوم پشتون افغانستان از نظر شخصي با درنظرداشت بود مجم اين   

گوشه هاي وطن بي  بمردم بينوا و بي وسيله پشتون هاييكه در خاصتاًبه همه  احترام

  .از دنيا بحالت ابتر حيات بسر ميبرند خبر

زمانيكه قرن بيست ويكم بشمار ميرود، يكعده تندروان پشتون كه قدرت  درين   

ان افتيده ويا اينكه نفوذ و قدرتي دارند به اثر نشان دادن تعصب بدست ش حكومتي

بد  افراطي و تفو طلبي هاي بيجا، مردم شري پشتون ها را از نظر غير پشتونها هاي

پيدا  ، درحاليكه مردم عادي و جامعه غريب پشتون دائم در فكرمعرفي داشته اند

مسكين  وام بينوا، فقير وكردن لقمه ناني و بخورنميري ميباشند همچنانيكه ج

  .غيرپشتون به همان گونه در تال يك زندگي بخور نمير هستند

است همه افراطيون پشتون و غير پشتون از كارها و فعاليت هاي بي جاي  اميد   

خالف فراي اسالمي و انساني ميباشد دست بردارند و در فكر يك  تعصب كه

 .جمله مردم افغانستان باشند پيكر بودن
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   د

  

  اا
  

  

 م توركستان ويك از مردمان قديقوم تاج يار قدامت ندارد وليبس »كيتاج« كلمه   

 يست باهميك بمدت هزاران سال زياز ب كه تورك با تاج. باشنديافغانستان م

 تورك را با اًران هم اشتباهياز كسان در ا يبع ياز مردمان حت يداشتند، بس

 يعال كار مشرو و يخين دو برادر تاريدانستن ا يكيالبته . دانستنديم يكيك يتاج

عباره  ا بهيگر ويات ديخصوص يك خون ها و زبان و بعياست اما منظور از تفك

ات خودشان ميهر يشناسائگر يد خود  ي، تا باشد كه هركدام به تارباشديك ب

  .ندي مشترك شان افتخار و مباهات نمايوباز هردو به تار

ك بدون تورك و ي تاجيرانست كه تيتوان از آن انكار كرد ايرا كه نم يقتيحق   

كه بح از تورك يا وقتي، گوتواند مكمل شوديك نميرك بدون تاجتو يتار

است و اگر از  يك حتميا در پ پرده وجود تاجيقت در ظاهر ويحق م درينمائيم

  .كمل باشدتواند ميت تورك نميت بدون موجودي، آن حكاميدار تيك حكايتاج

نست كه كدام وقت كدام يك اين تورك و تاجيقدامت درب ياز دعوا ها يكي   

اشته اند آمده اندتوركستان كه اعراب آنرا ماورا ك دري  ، و هردوالنهر نام گ

 ن جواب آنست كه هردو از آغاز مهاجرت ها در آنياد دارند و درست تريل زيد
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 خود يك گلوينكه هريه هم آمدند و اك بي و بركت نزدين بزر و با فيسرزم

  .الي، ثبوت آن فق خواب است و خنديسبقت بربا ييخواهند گويده و مپاره نمو

ش از امروز در آن يك كم از كم دوهزار سال پيدهد كه هرينشان م يتار   

 ين مجهول است و برايش از آن نزد محققي، و پات بسر برده انديح ن هايسرزم

  .»قت، ره افسانه زدنديده اند حقيچون ند«زنند يبه افسانه م خود دست اثبات قول

ر محل بود ين افغانستان و توركستان كبيند كه سرزميمردم تورك ادعا نما اگر   

، درست است كه دباشير نمين موضو همچنان قابل پي، اباشديتوركان م وبا

ق يرو از ل مي، دلمن كور را بخاطريتوان امريل و استد  ه دست كم سه صدكيه م

 ،روديان مين حكم از ميك با ايتاج تيموجود ي، ولرفتيون نفوس دارند پيمل

دارد  اديكه بيي تا جاياما تار. باشنديل ميقل كانيسه به تورك تاجيچونكه با مقا

خراسان و  ينهايسرزم ر تورك دريغ ك، بلكه بنام عنصريجك نه بنام تايتاج

هزار سال  از پن شيكرده اند و از آوان بت خود را ثابت يتوركستان موجود

رف چنان باهم مزجيبا محل گردي، تركن هر نگاه بجز از چند  ده اند كه ازيب و م

ا جدا ساختن دارند عام و تام يمشابهت ها يو تورك يكيكلمه متفاوت تاج ، و ك

آن  ياست كه تالف ياتيجنا است بلكه از يانت بشريك خين دو طائفه نه تنها يا

يكي از بدخشانيهاي هموطن بنام ميرزايي از نوشته هاي من در بارة . دييست نمبد

توركها حسد برده و رن كشيده بنا برعليه اينجانب نوشتة وي نه دليل آورده و نه 

يرد، در حاليكه حرفي بر  سند و نتوانسته بنابر نداشت ظرفيت عظمت ديگران را ب

 . ه نوشته نشده بود و نيز نوشته نخواهد شدعليه برادران تاجيك از جانب نگارند

، با آنكه از ده و مدللكنن نوشتم ب قان يرت فرو رفتم و ناچار جوابيمن در ح   

، در بود، با آنهم فكر ناقرار او ش اقنا حاصل شدهيبرا كانيخدمات من به تاج

www.enayatshahrani.com



              -------------------------------------------------------------------------------------  تاریخچۀ اقوام در افغانستان

رت نامه ا وادار ساخته بود تا نك يو ا ستنديها كيا كوشانيد كه آيبگو نوشتن مع

  .ام ا رساله آنرا حل نمودهين مقاله ويدر

ا اشخا يك شخ ي هب يبخل و حسادت زمان. رد يگينم را يتعصب داشتن جائ   

گر تنگ يند و از جانب دينماي تصور ميرا ناتوان و ضع شود كه آنها خوديدا ميپ

ه راب كه به خود يا قومي يدرباره نژاد يسكه اگر ك رسديم يشان بحد ينظر

  .نوشته شده است يزيند كه برضد آنها چينمايم سد، فكرينويدارد، م

 گريرند، ديقت را درنظر بگينست اولتر از همه حقيزان ايمن به آنعده عز هيتوص   

كنندگان  يك عده مبالغه كنندگان و تحريبلند  يز هاي، خزدنها فنكه به يا

ارند و سوم  ي وقعيتار العات عيانگ را بخوانند و  متون هق نموديمنكه خودشان م

سند و يگرفته بنو قلم را بدست ييو گزافه گو يگران و درو بافيبدون تعر بد

كه قوم  ي، همچنان اجازه بدهند، هركسنديشان خدمت نما يبه قوم دوست داشتن

ز به قوم يسد و خود نيبنو ،سدينويم يخوب يز هايدرباره ا چ خود را دوست دارد و

شان را برمال  يهاينموده و خوب ن كلمات را استعماليباتريلفا و زن ايش بهتريخو

  .باشدين حق مشرو شان ميسازند و ا

 سم رايسر اقتدار افغانستان برآشفت و گفت كه آنها فاش قوم بر بر از دوستان يكي   

قوم  ست تر ازي، فاشان داشتيه خود درباره قوم خود بكيوقت ياده ساختند ، وليپ

قوم كار  كه آنيش با عر احترام گفتم كه وقتيبرا .ار خود را جلوه دادبرسر اقتد

 يستيحق فاش ، پ بخودنهاستات شما هم مثل آي، افكار و نظررا انجام داد يبد

سم خشك يفاش شهيبهتر آنست كه اص ر .ديدهيه آنرا نمگران اجازيد و بديدهيم

  .رنديخود را بگ يت حقو مساويگردد و هرقوم و مل
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م به گفتن عظمت، مقام و ينمائيكان است، پ رجو ميچون بح ما درباره تاج   

  .فرهنگ و با دانش كان بايك و تاجيمنزلت مردم تاج

بايم كه افراسي خوانده ايم و در كتب تاريده ايخوا و عوام شن از     ياب ابو

كه قهرمان  يوسط يردوس، فكانيتاج يومر جد اعليان است و كتوركان جه

 يومر سخنياگر از ك ي، ولكان در خون وصلت دارديبا تاج است، يسرائ هنامهاش

 »«حرف  يچونكه فارس بوده يلغت عرب »ومريك«نست كه يا ا يورد، معنينم

دهد و او يسهراب را قرار م اب رستم وياده تر بمقابل افراسيندارد، ازآن سبب ز

در  يا اينكهاست و  يم زابلرست داند كهينم ست بنًير نب است و ميچون اد

ويا بقرار ستان توران يا سيسگستان  از ينست كه ويا هكه گفته شديفرهنگ ها طور

  .باشديمنوشتة محمد امين بغرا در تاري توركستان شرقي ساكزان ساكزها 

 شاهنامه به شعر كرد و بنام يلقاسم فردوساابو« :ستان آمده است كهي سيتار در   

ان محمود كرد برخواند ، محمود گفت همه شاهنامه خود  ين روز هميو چند سل

اه من هزار مرد چون رستم استيست مگر حدين يه لقاسم اابو.  رستم و اندر س

اه او چند مرد چون رستم باشد، اما يزندگان گفت ن يا خداوند دراز باد ندانم اندر س

بگفت و  نيد ، ايافريگر ني بنده چون رستم ديشتن را هيخو يتعال يدانم كه خدا

 )7 ( .»ن بوسه كرد و برفتيزم

مدا بزر محمود بوده و تا  يفردوسً شود كه اويدانسته م ينجا به خوبيدر   

  :كهگفت يكه خود مييجا
  

  ست شر مادر بيچو كودك لب از ش

  د نخستيوـــ، محمود گبه گهواره
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اب و هم يكه هم افراسيالح ه دربه افسانه رستم اعتقاد داشت ينكه فردوسيا دوم   

 شمرده شوند و نه ي افسانويد وقاين باي معيل و تاري، آنها همه بدون دلرستم

معروف است و بزبان پاتسخم  ها استيافسانه رستم هم در اصل از سغد و يتار

  .ل شده استيبه رستم تبد يدر
  

  م رستم داستانـــساخت تمن

  ستانيبود در س يلينه  رـگو
  

ردوسي بصراحت بزبان خويش اعتراف دارد كه همه ساخته و بافتة خود اينجا ف    

  . اوست

خود است  يند رستم ويآفر يخلق خود شاهنامه م يدانگيجاو يبرا يفردوس    

 ين جهت به فردوسيد از ايآ يخوشش نم ي وين تعريرا از ا يو محمود غزنو

دهد كه بهتر از سروده ر يرا خ يلقاسم فردوساخداوند ابو .دهد يت نميچندان اهم

رزا يم -مور صاحبقرانير تيوجود ندارد و خداوند نواسه ام يفارس او بزبان يها

افت شده شاهنامه را به پول يك جلد يب سازد كه فق يجنت نص را سنقرايبا

اطان  هنگفت برابر به ده وزن شاهنامه طال عرضه كرد و آنرا به پول گزاف بر سر خ

  .شونديافت ميم ها يدان در موزيآن آثار جاو از يكه بع ر نموديتكث

ان بزر و فات تقر محمود    شر بود و خود بزور وقوت  مين ابيبزر كه سل

 ييشكست و كاروايم يش بزودي، پاداديرا تاب م ياس يبود و اگر پا هررستم د

و مدا  ان سرداستا يول  با اسناد ثبت استيقت داشت و در تواريحق او يها

 يات دريبه ادب يادگار بزرگي يد نداشت ولير چشم دب يليدل يفردوس بزر

اشت كه   .ده شده استيكم د يادگاريتا اكنون بمانند او  گ
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 كان كوهستان آدمان باين تاجيدر ب« :آورد يز ميرامون اتنوگيكان پيكتاب تاج در   

ر باشند، د هايكان واديتاج. شوديو صحرانوردان كمتر مشاهده م شتريب يافه جنوبيق

 ةانداز خود را تا يمايخون و پوست و س) تركان(ز با مغول صورتان يجه آمينت

كان يسبب تاج نيست و از همياد نيچندان ز يتورك -ز مغولي، اما آمگر كردنديد

ن يشوند و ايداخل م ها و شهر ها به گروه اروپا صورتانيواد) توركان(كان يو اوزب

با به  نوشته ).  50و 65  ،يخواجه (كند يمق يتصد يده را انتروپولوگيعق

  .تواندياز آن بدست آمده م يمفهوم كستان است و اقالًيتاج يكيشكل تاج

ر ي، امن ندارديي معيهم گفتم وقت و تارشتر يكه پييك تا جايكلمه تاج شيدايپ   

اب كرده بود و اقالًك يتاج »امور جهانكشيمنم ت«خود را در كتاب  يگاه موريت  خ

هم چهارد مور در حدود سدهير تيبه دوران ام ك رايت تاجي موجوديتار نيا

ك و يمحبت او به تاج يمور گرچه خود تورك است ولير تيام. دهديم نشان يالديم

  .بود اديز يكيتاج

 »كيتاجل«ست كه از كلمه يكلمه ا» كيتاج«برآنست كه  دهيها را عق يبع   

راتور بوده و البته به ي، پادشاه وحب تاجصا يعنيك يتاجل ،گرفته شده يتورك ا ام

شت   .شده است »كيتاج«آن  يزمان شكل محاور اثر گ

اخ شده است كه به  يعرب »كيتاز«از  »كيتاج«باشند كه ين باور ميبه ا ييعده    

  .درآمده است »كيتاج«اثر تكرار عوام شكل آن به 

 اسالم در توركستان و. ارد درخود نهفته د ييها يكه نظر دوم معن شوديم فكر   

 ان وجوديگو يران فارسيد در ايترد يآمد و ب يران امروزيق ايافغانستان از طر

 به مناطق يق زبان فارسين اسالم ازطريتوان گفت كه دياز آن سبب م. داشتند

كور داخل شده و چون مبلغ به  ن زبان ويق ايا عرب از طريبودند و يا فارسين يم
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زم دين زبان نشر ديهم ًي، مردم توركستان ادندين را   »كيتاز« ن گروه را او

ار يآن د ينهايزم ن درينكه ازدواج ها صورت گرفت و جمله مبلغياز بعداًخواندند و 

ك يام تاجيبه مرور ا بعداً و »كيتاز«دند، ساكنان آنجا آنها را ين گرديمسكن گز

ش كلمه است يدايل بر پيه دلست بلكيك نيگفته با منظور از قدامت تاج گفتند، در

  .باشديم مچهارده سدهك ين كلمه درست باشد قدامت كلمه تاجيا و اگر

 ين است كه تورك ها به گروه هايچن »كيتاج«گر بر كلمه يل دياز د يكي   

 ينمودند و چنانچه نظر محمود كاشغريرا استعمال م »تات«ا يو »سرت«زبان  يفارس

ار يد نيا يتركان مردم بوم« :ميخوانين ميز چنيدر اتنوگ كانيتاج ةسنديق نويطر را از

همه تركان  سد كهينويوان لغات الترك ميدر د يمحمود كاشغر. كنندياد مي )تت(را 

محمود (» .دنديناميم النهر را تت، هفت رود ماوراران زبان كشغر و ختنيا ياهال

  )كانيتاج 24ن قول به صفحه يو ا 454صفحه  يشغراك

ن يش نوشت چنيرا هزار سال پ يكه فرهنگ زبان تورك يمحمود كاشغر قول از   

 كم از كم هزار سال يكان در توركستان شرقيا تاجي »ها تت«د كه ييبدست م مفاد

  .داشتند يش تشريپ

  :ستنيكند و آن ا يذكر م را يمثل »تات«در مورد واژه  يمحمود كاشغر   
  

  ز تورك بولميات ســت

  لموــز بورك بيبا س
  

 گر سريشود و سر بدون كاله به عبارت د يدا نميكه تورك بدون تات پ يعني   

   .ستيك نيتاج يبدون كاله و تورك ب

ت » سغد«در بارة كلمة تات سخن گفته آمد، اكنون در خصو كلمة     نيز سوا

ل  سغد در حقيقت از كلمة » تاري توركستان شرقي«زياد بلند شده است، بگفتة م
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باشد و بي ترديد كلمة سغد كلمة توركي و به » زر افشان«بدست آمده كه  سوغوت

  . نواحي زر افشان اطال ميشده است

كلمة سوغوت و سورت از زبان توركان شنيده ميشود و اطراف درياي زر افشان    

  . توركي زبانان قديم زياد مي باشند

وقعيت دارد از دو كلمة پنجه كينت كه در حوالي زر افشان و در جنوب سمرقند م   

  . توركي و تاجيكي بدست آمده يعني پن قلعه يا قلعة پن

ك و يدرباره تاج يبيحب يعبدالح استاد قاتيبه حصه تعل يناصر در طبقات   

ن نام مفرد يا ،كيك و تازيتاج«: ميخوانيمالحظه فرموده اند كه م ك شر قابليتاز

از  يكيم يكه نام قد.... رر آمدهكان در طبقات مكيفو و جم آن تاز بصورت

النهر و افغانستان مرحوم ملك الشعرا زبان است در ماورا يفارس يائيآر يطوا

ك و يتاج يتات به معن يكه در طبقات ناصر: ديگو يدر كتاب سبك شناس بهار

الك  بهار» ....آمده  كيتاز  ل صفحه نوشته كه ازيك در ذيبر تاج يبيشر عج ك

 يجنبمردم ا م بهيان از قديرانيكه ا.... ( :سدينوي، ممل استأقابل ت ين علميمواز يرو

  .گفته انديك ميا تازيك يتاچ

در  يول. ديشد و رفته رفته خا اعراب گرد تلف »يتاز« ين لف در زبان دريا   

ز اختالط ا بعد.گفتند يك ميو به اجانب تاج يباق ميتوران و ماورالنهر لهجه قد

داخل زبان  يك به همان معنيزبانان آن سامان لف تاچ يفارس با يتوركان آلتائ

ان اطال ين كلمه بر فارسيو ا. ك خواندنديزبانان را تاج يشد و فارس يتورك

از جلد سوم  يبيو حب يطبقات ناصر 385 . (»ك گفته شديتاج د و ترك ويگرد

  )  50 صفحه يسبك شناس
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نا جالل الد    رت مو ال خود نكه از تورك يبلخ نيح م يان به اص

دارد  ياتين ابيچن »تات«ا يو »تت«درباره كلمه  باشديم يمش فرغانيو ن يتوركستان

  .دينمايد مييأرا ت بهار ملك الشعر ةكه فرمود
  

  

  ر تات سن وگر رومين وگر توركـاگ

  اموزـــــاني را بيــــــــــي زبـان بـــزب

  :ن شكليا به ايو

  ر توركاگر تتساك وگر رومساك وگ

          موزاـــــــيب را يانــــزب يان بــــــــــزب

  )از فرهنگ دهخدا(                                                                          
  

 ايك ويتاچ يم به مردم اجنبيها از قديرانيا ديگويم بهار ملك الشعر نكهياز   

، دارد مالتأبر آن ت يبيحب استاد ، با آنكهستينقت يور از حقگفته اند ديك ميتاج

شده  ك گرفتهيك از تازيد كلمه تاجيم كه شايك گفتين بح تاجيرا ما دريز

  .افته باشدي شكل »كيتاچل«ا يو »كيتاجل«آن  يا توركيو باشد

ك آورده شد يك درباره تاجيتاج ةن مقاليرا كه دربهار بازهم آنچه  ملك الشعرا   

 زبانان آن يبا فارس يز اختالط توركان آلتائا بعد: ديگويارد و مگيد مييأت مهر

 زبانان را يشده و فارس يداخل زبان تورك يك به همان معنيسامان لف تاچل

، ورديم اريبهار به مردم آن د را كه ين اختالطيقت ايدر حق. ك خواندنديتاج

به توران  يفارس ق زبانين از طرياست كه در صدر اسالم كه آن د يهمان اختالط

ال بهار( آن نسل  ها صورت گرفتد و ازدواجيا توركستان داخل گردي) به اص

  .ك گفتنديا تازيك يرا تاج يمختل تورك و فارس
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تورك  د ويان اطال گردين كلمه به فارسيو ا«: با گفتند كهيچقدر استاد بهار ز و   

ات و يادب نكه دريصه اخال« :ورديم يسفار بلخاچنانچه ابو ك گفته شديتاج و

زم و ملزوم همدي نام ترك و تاجيتار ور  ك يمفهوم   بهيك رديگر در يك ب

كور م   ).... خاطرات دودمان 65 ( .»گردديملت م

ك يباشند و نام تاجيالنهر محدود ماكان در ماوريست تاجير نيانكار پ كهيقتيحق   

قه در يتنهائ به بهار هم  ك كلمه معتبر كهيد ورنه گردين اواخر ذكر ميدر آن من

  هميرد هم طول اعصاردر  بود و» كيتاج تورك و«د عبارت از ينمايد مييآنرا ت

قدرت  بهار كه يك رو اند و گفته هايسم و ج كه گفته شد دويآمده اند و طور

 يرا همه جان كنيز . باشدير ميد و تقدييأرا دارد قابل ت يات فارسيزبان و ادب يفتوا

ز درطول يك همه چيشر وسته وين دو ملت باهم پين است كه ايو زحمات ما به ا ها

ن خونخوار ياستعمارگر و استال ن همان روسيباشند و ايم يكيبودند و  يكي يتار

ن بر يمجاهد يابيدر وقت كام بود كه آنها را ازهم جدا كرد و آن مفكوره نح

 يترا منحوس بر سر زبانها جاراف ك افغانستان اثر انداخت ويمردم تورك و تاج

  .ديگرد

ماركوارت در كتاب  يمستشر معروف آلمان«: دارديعالوه م يبيحب پوهاند   

ردستان يز يآن در تورك يك گرفته شده و معنين كلمه از تاتچيا: ديگو رانشهريا

ر يك از ادات تصغير دست و چيمقهور و مغلوب و ز يتات بمعن ت،اس كوچك

از كاوه برلن  يبيحب و 385 ( .»ان داده انديرانيه تركان با ااست ك ياست و اسم

  .)4،5شماره  7 

شود  يگفته م ين و مردم مدنيشهر نش يد گفت كه تات و سارت در اصل بمعنيبا   

 يصحراگرد ينان داده شده است كه زنده گيبه شهر نش يكسانن لقب از جانب يو ا
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كان را ينكه توركمنان تا هنوز اوزبيل ادرست مث ،خود را تا حال ترك نگفته بودند

اب م   .نديگو يم سارت شان رايزها ايرغيكنند و قزاقها و ق يتات خ

مل يبيحب پوهاند     يمحش« : دارديعالوه م يدهد وينشان م به مفكوره با ت

در : ن استيك نوشته كه ملخ آن چنيتاجبر كلمه  يقاط شرح دانشمند برهان

اشتقا كلمه : سدينو يفرا) 194 يچغتا(ك است يتاج يترك در Tajik يختن

لوت يآمده با آنكه ف) از عرب ييله يقب( »ييطا«شده  يرانيشكل ا از ك محتمالًيتاج

داند و يآنرا مشتق از تاختن م) 245 ( يالديم 1919طب كلكته  يفارس در گرامر

 .كردنديم اطال انيرانيبه ا »تات«ك را مانند يتوركان نام تاج .د استيقول بع نيا

 يپسوند تورك( » كيچ+ ترك «ت  -مركب از تا ،دانديم يك را تركينگ تاجيهن

لغت مرتب ) ييطاو   يك و تازين كلمه را با تازي، و اتبعه تورك يعني اًجمع

  . )يطبقات ناصر 386 (» .داندينم

ر ك بودن مشهويم مردمش به تاجيز از قديم كه شهر گرديا ذكر كرده ييدر جا   

له يكا چهار قبيدر پكت« :كنديد مييأاز قول هرودت ت يبيحباستاد  را اند و گفته ما

 كان كهين داديو ا) كيتاج( يكيو داد يدي، ستاگيتي، اپاريگندار: كننديم يزندگ

ت يونانين يلفم م يقد يها م و از شاخهيل قدياد كرده اند از قباياز آنها  ينيو 

 ( »كننديست ميز .... كيم خود تاجيه همان نام قدافغانستان اند كه امروز هم ب

   )يطبقات ناصر 387

: دهدي مين توضيرا چن »تاج«رمز داشتن » زيرامون اتنوگيكان پيتاج«كتاب  لم   

  .باشديان و شاهان آن تاج سر آنها ميات مردم آريك از خصوصيتاج يرمز تاجدار«

ار     يائين انسان آري، نخستديگرد شرو يائيشاه آر نيومر اولياز ك يتاجگ

اشت و همه وارثان  »دنديان تاجدار ناميانيه خود را كاو عنعنه را دوام داد بسر تاج گ
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توركان بر  »كيتاجل«ن باشد پ كلمه يقين به يت با قرين روايا اگر )18 (

ك و اما خلق يتاج بعداًو  »ك هايتاجل«گردد و توركان گفتند يت ميتثب كانيتاج

كور و نوشته بابه جان غفوروف از زبان فارس به كيتاج ا يزبانان  يقرار كتاب م

اب كرده باشند و قرع »كيتاج«كان خود را ينگفته اند كه تاج كانيتاج  نيا ةخ

ار   .رديگيبه تورك ها تعلق م ينامگ

 يار كم حكومت كردند وليزبانها در توركستانات بس يز اسالم فارسا بعد اگرچه   

و . كرده اند يره حكمرانيان وغيساسانران چون يك تعداد در ايم اسال ش ازيپ

  .ميورينجا نمي آنها را ما دريتار

 ايم دنينها از نژاد مردمان قدم است و آيار قدين بسيزم يبرو ناكيتاج قدامت   

كلمه  ن اواخرين ارتباط دارند اگرچه دريو آر يرانيا نژادبه  اًعمومو .باشنديم

 يرا نف انايده كه لف آريبه چا رس ييكتاب ها يشود وليده ميشناد يز »انايآر«

داكتر لعل  يآقا و راريران بنام ناصر پور پير و شناخته شده ايدانشمند شه كند، مثالًيم

 قات گسترده رايز تحقيمان راو نيسل يسندگان افغانستان آقاياز نو يكي زاد و

 يندارند و آقا ن انكاريران و آري، انيري، اما از كلمه ااند ر دادهن باره به خيدر

فيدر ،باشند يرانيان ايندارد كه هخامنشده يرار عقيناصر پور پ به كتاب  اًن باره ل

د و بابه جان غفوروف هم درباره يبفرمائ مراجعه »ا سازيآرة ي آخر بر تابوت نظريم«

  .تده اسيچيانا قاطعانه پيكلمات آر

افته كه هركدام ير ياب تحرن كتيكان چنديجتا يات و سكونت هايقسمت ح در   

  .باشديك ميو نجابت مردم تاج يخي، قدامت تارها، بافرهنگ بودنيقهرمان تگريحكا

ك مملكت ياستعمار روسها از جمله توركستان جدا شد و نام  درزمان كستانيتاج   

ن يا ات در توركستان تا زمان اشغال روسهاياز آغاز ح قبالً. بخود گرفت مستقل را
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ان تورك و يدر آنوقت ها چندان تفاوت اندر م. خاك توركستان بود جز مملكت

 در بعداًن دو برادر پا دادند و يان اي را روسها در مينبود و كثافت تبع كيتاج

ك آب داده ين تورك و تاجيب شه تعصب درين ريافغانستان بوقت حكومت مجاهد

  . شد

اد ينفوس ز ينكه دارايو سمرقند به نسبت ا اند كه بخارا يك ها مدعيتاج اكنون   

 است حل ي، دعوائن دعوايا. كستان باشنديخاك تاج د مربوطيباشند بايم كيتاج

، ميآورد كه در بخش بليهردو قوم طور يخاك ها ينهايرا سرزمي، زگرددينم

بخش « :ديگويم ق فرهنگير محمد صديم. ميثابت ساخت يبخارا را كلمه تورك

 يهند و اروپائ دادند كه از شاخهيل ميتشك ين را مردمانين سرزمين ايبزر ساكن

  )14 (» .افتنديك شهرت يبنام تاج بعداًد و ن بودنينژاد آر

ن ياست و ا »كيتاز«از كلمه  يك صورتيد كه مبدآ كلمه تاجيافزا يم يو   

 نيان ديتاز يعنينان يكه بدست ايكسان« :است و پ »مني«ل ياز قبا يكي نام »يتاز«

ن يهم از) 14 (» ده شدنديك نامي تاجيو به تحر يزرفتند هم تاياسالم را پ

آنها را  ، مردمن بودندينش ها مسلمان شدند و مردمان شهر يكه بدست تازيكسان

اب كردنديبه شكل تاج بعداًها و  يباسم تاز    .ك خ

 الد، ازيمش از يپ 128ن درسال ير چين سفياز نبشته چانگ ك« :سدينو يم فرهنگ   

باختر  در« :كنديدن كرده بود نقل قول مين دحويواق در كناره رود ج ينهايسرزم

كردند و يم يوار زندگيمحصور به د يا سكونت داشتند كه در شهر هايتاه يمردمان

   )15 ( .»رداختنديم يبه بازرگان

ك بشمار يجتا ينيتواند شكل چيا ميد كه تاهيگويم ين زبانشناسيقوان ياز رو بعداً   

ك شدند آنها متمدن تر ياز مردم كه تاج يد كه تعداديفرمايفرهنگ در با م .ديآ
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ا آنها را كه شهر نشيد از اب كردند ولين باشند تاجيگران بودند و ك  نيا يك خ

   .كنديل دهقان بودن آنها را رد ميدل

لق جبال ا ميخراسان كه بنام غور و غرجستان  يحال در كوهستان مركز نيدرع   

 ينان با مردم محليا...... جا گرفتند يبنام هزاره و نكودر يگريمردمان د شدياد مي

 شانين ايازب ين غوريآل شنسب و سالط يخته با تورك بود و امرايك آميكه تاج

 يمغول و ياز لغات تورك يافته زبان آنها را با مخلوطيز يكرده بودند آم ظهور

   )1 ( .قبول كردند

برآوردند و آل شنسب  ان توركان سريان از ميگردد كه غوريار با ثابت مگفت از   

 يد در بح هايو بنگر. افتند هم از اهل تورك بودنديشاهان شان در هند مقام  كه

از دلچس  يكيو . مين خصو آورده ايرا در ياديل زيغور و تورك كه د

 كيكه تاج يردم محلنان با ميا«: ديگوينست كه ميهنگ افر يافرموده ه نيتر

 يكيات و ممات ي، در ح، در خونيفه در تارين طائيا ايگو» خته با توركيآم

   .دارند يناگسستن يوند هايباشند و پيم

زبان از سابق موجود  يردم ترككتعداد ميدر شمال هندوكش « :ديفرمايم فرهنگ   

  از خانهيبه تدر ار نمودهيدر آنجا سكونت اخت يبانيكان شيك عده اوزبي بعداً ،بود

با  ز كهيچند از تركمن و قرغ يليدند و بمرور زمان قباييگرا ينيبه ده نش يبدوش

زبان بود  ن مردمان تركيوستند به علت وجود ايداشتند به آنان پ يشاونديشان خويا

شهرت  يافغان افغانستان به توركستان يشمال يبخش ها يالديكه در سده نوزدهم م

  ) 16( .»يافت

گر مناب معتبر ياز جانب د يچگاهين نظر فرهنگ هيكه صحت اياگرچند«   

نشان داده است كه  يخيو تار يقات علميراكه تمام تحقيد نشده است زييأت يخيتار
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» بود يبه توركستان مسم همه از سده نزد ها قبل سدهقسمت شمال افغانستان 

  . )راستاريو(

 »كانيتاج« ل كتابن غفوروف م، بابه جاميذكر كرد يرا كه تورك سمرقند   

ت ياب موقعيمركز سغد شهر سمرقند بود كه در شهرستان افراس« :ديفرمايم نيچن

  )408 ( .»داشت

ا يامروز نام سمر و«بود از توركان و شهر سمرقند را او ساخت  يسمر نام پادشاه   

ت سمرقند در د گفيبا .»)راستاريو(ن كاربرد را دارد يشتريتوركان تاتار ب ير برايسم

 پسانها به سمرقند مبدل در اثر تلف ييرثروت و داراهكند بوده است شمزياصل  س

سمرقند بدوره  زبانان در يفارس .شهر است يبه معن ينت در تركيشده است و ك

عالم را از خاك  ر هنرمند ، كاتب ويهزاران اس يرا ويافت زيادت يمور زير تيام

نه چندان  يول قت داشتيك حقيت تاجين موجودش از آيران به آنجا آورد و پيا

  .يتياكثر

آن  دا شود ازينست كه هرچه در خاك شان پيك ايمشكل تورك و تاج حا   

، چنانچه بابه جان ده اند مشترك را فرامو كريتارموضو  دانند ويخود م

ت ز ياز عصر برنج« :وردين ميكان چنيتاج غفوروف در كتاب از شمال و  ياديآ

حون سمت ي، در ساحل راست رودخانه سده انديكستان كش گرديتاج وبجن

ن مرحله يو آخو يا مسكن دوره ترقه را قوم دهيق يابانيمحل ب خجند در يشرق

   )26 ( ».ق شده انديافت و تحقيدر يعصر برنج يها

ت تورك را در سمرقند با آوردن ياسناد غفوروف در هردو جمله موجود نيادر   

 اما. ورد كه حق است يرا قوم را به زبان خود ميق يخياب و قدامت تاريافراس نام
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مال  نت همهيا پنجه كيانه يناگفته نماند كه بخارا ، سمرقند ، خجند و حصار و سغد

  .ك آن صعب و مشكل استيك است و تفكيمشترك تورك و تاج

ره يتاج نفوس     يول باشد ،يدر بحر تورك م ييك در توركستان به مانند ق

ش از يپ يعنيتوركستان  يدارد در وقت آزاد يكيكه لف تاج ياعجاز تيفيك

 نكهيا اي، گوديگردياده تر از امروز تكلم ميده ها مرتبه ز يكيزبان تاج ر روسهايتسخ

ها  چونكه تورك. ان آورديت زبان را به ميكستان محدوديبنام تاج يمملكت ييجدا

از . بودند رفتهي زبان دوم خود پياشته و منحد ينين زبان خوشبي با ايدر طول تار

كهن توران  يرا تاري، زديكان ضرر رسي هم بر تاجيمت تارگر در قسيجانب د

باشد و حا يدراز م  ويار پركيا توركستان بسيو يمركز ياي، آسالنهرن، ماورايزم

د در يوانتيو مثال آنرا م ،شوديكستان در نظر گرفته مياك تاج محدوده خيفق تار

و را قوم ها ذكر ياز قدامت ق ، كهدياز زبان بابه جان غفوروف بشنو ر باس

  .شديبودند بنام هردو تمام ميم ك مملكتينها يك ها و اگر ايد ونه از تاجينمايم

 شهر يدر حوال مثالً(يكستان در جنوب تاج«: يموريگر از زبان غفوروف ميد مثال

 واق يدر واحه ها. ديدا گرديپ ييصحرا يصر برنجع يهاله يآثار مسكن قب) فرغانه

زند، يريم ، وخش و كافرنهان كه به رود پنقزل سو ينهر ها يسفال يدر مجرا

افت يالد يم مه دوم قبل ازياواس و ن يعني، يدوره آخر عصر برنج يقبرستانها

  .) كان غفوروفيتاج 27(» ....شدند

 يو تار ينا گسستن يوند هايد بود كه پينك دانسته خواهيا يگرامشما خواننده     

ور ميگره خورده تورك و تاج   توان ازهم جدا كرديك را چ

 ، پاكستان وكان هندوستانياز تاج يندگيبه نما يحيمس 1992نگارنده به سال  نيا   

 »ونديپ« يسسه جهانم قاره هند به دعوت ميگر نيد يا به معنيش ويبنگله د
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 بزر يينام گردهم .دعوت شدم يروان استاد عاصمشاد ياكستان به اميتاج

  معاون آن سازمان بزريبود و در ختم مجل بح »ديكان جهان متحد شوياجت«

  .دارم سسهدم و تا اكنون هم افتخار ارتباط را در آن ميانتخاب گرد

كان يدلچس بود كه در آن مملكت مردم حق آنرا داشتند كه با تمام تاج يليخ   

كان يتاج كان حق آنرا ندارند كه آزادانه بايافغانستان تاج در يواز شوند ولهم جهان

ه سين اايگو يكستان و فارسيتاج  يتورك ها كهيهمچنان ،داشته باشند ياسيران راب

ون يصد ملسه در حدود  كه«جهان  يرند كه با تورك هاافغانستان حق آنرا ندا

از  يكياست كه  يگفتن. نديار نمابرقر يا فرهنگيو ياسيارتباط س »ت دارنديجمع

، ت افغانستان را بدست آورده بوديعقبل تاب ك جاسوس پاكستان كه سالهايفرزندان 

از  ناكيند و بروند و اوزبيكستان برايبه تاج ناكيگفت كه تاجين ميكروز چني

ا ه ييران بروند و پشه يباشند به ايعه مي، هزاره ها كه شبروند كستانيافغانستان به اوزب

ارند كه ما پشتونها كهيپشه بال دارند از افغانستان پرواز نما كه به مانند  ند و بگ

  .مير ببرات بسيم آرام و تنها حيارقدامت پن هزار سال را در افغانستان د

ن كلمات ياز عقل در داخل افغانستان با ا ين عاريمتعصب ينجاست كه بعياز   

گفته  ،ندينمايد ميرا تول ياسيمشكالت س ،تن اسيزهرآگ اًكه ضمن يو فاقد معن پو

راه  در آن يديو ترد يباشد كه شكيراقم م يم شخصيمستق يها يدگيبا از شن

  . ندارد

اد يكان زيك سخن زده شد ، در افغانستان ما تاجيات تاجيتر در عموم ادهينجا زيتا ا

 ر و ازيتا پام از بندر چمن قندهار تا اسالم قلعه و از آنجا يبصورت عموم . ميدار

در سابق  ز كهيما در گرد. برند يات بسر ميل حيك اصيونها تاجير تا به تورخم مليپام

گرچه در بخش  .م اكنون همه پشتو زبان شده انديشناختين ميك نشيآنرا شهر تاج
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ا تورك يو يتورك و توك يزدانيحاج كاظم  له مسعود را از قلميتوركان هزاره قب

شناختند و يك مينژاد تاج له مسعود را ازيان اهل قلم قبيمدر  يم وليهزاره آورد

ر يل مسعود و وزيرة المعارف قبايدر دا. داننديل و زدران را تورك و مغول ممنگ

  .ن شمرده شده استكايازشمار تاج

ها ذكر  يسرشناس غورستان كه سوابق شانرا در بخش غور يهايغور امروز   

ند يگويان خود ميمردم در م يصورت افسانوك شده اند و تنها بيتاج م همهينمود

 يكيت قاط توركان هزاره بزبان تاجياكثر.كردنديصحبت م يم به توركيقد آنها در

  .باشدين و خا ميريار شيآنها بس يكيند و تاجيگويسخن م

 ذكر شده است در ي همرديدر تار) دهقان -دهگان (گان يبا د كيتاج   

  نير سبكتگيداشتند و ام يين هندويد افغانستان كه جمله يصفحات شرق

ك قدم و يها آنرا شهزاده ن يبع »)راستاريو( ماويس يتورك ن از كلمهيكتگيويس«

د، به هزاران دهگان يآنها را مسلمان گردان يبيحب استاد ك گفته اند، به نوشتهين

انان زب يفارس يعنيدهگان  تا اكنون مردم پشتون آنها را يبردند، كه حتيات بسر ميح

اب م ن ي رت عمده افغانستان را ديان سه وو كابلست يغزنزابلستان،  .ندينمايخ

ا يو وياده تر آنها را تورك و مراكز عمده توركان توكيز م كهيكرد يرساله معرف

تكلم  يچيو غزن يلخا كاب يكي، اكنون همه بزبان تاجمينمود ها ثابت يخلج

باشد گفت كه يم يكان غزنياست از تاجك قلم بدست يكه  يوفا معصوم .ندينمايم

ن يو در اطراف و مركز ا. باشديرون مياز حساب ب يرامك غزن كان دريتاج تنها قرآ

 غزنه محتمل بر آنست كه يبادرنظرداشت تار« .برندياد بسر ميكان زيتاج تيو

  »)راستاريو( .باشديگر توركتباران ميزاره و دك شده هيهمه مردمان تاج نيا
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هزاره در  ت توركياز موجود يانيبسم اهللا بام ان بناميك دوستان باميز تاجا يكي   

ك يها همه تاج يانيد كه باميگويورزد و ميانكار م كامالً »انيبام«ان در كتاب يبام

  .اند

كند كه يت ميبرعك فرموده شان تثب يتار يم وليننوشت يزيه آن چيما البته برعل   

ان يكه هست اكنون در بام يبه هر شكل يشده است ولان با تورك هزاره ساخته يبام

  .نديگويسخن م يكيهمه بزبان روان تاج

، دهنه )شقمويا( و اشكمش )نينار( نيخوست و فرنگ تخار، نهر مردمان   

و يتوك ياد به تورك هايسابقه آنها با اسناد ز ، فرخار كه، اندرابي، دوشيغور

به زبان  اكثراً ، فعالًميردگر آويصفحات دباره به  نياد دريل زيرسند و ما ديم

شناسند و زبان شان همان يو تنها خود را بنام تورك م زنند و تنهايحرف م يكيتاج

خا آن  وةيكان با شيدر فراه تاج .است يكي تاجيپر ك و يبا و اعجازيزبان ز

و م كه پشتيدار ييك هايدر قندهار تاج: ديگويم يبيحب استاد .نديگوي سخن ميمح

كان يا توپخانه تاجيك اند همچنان در قندهار بدشت تو يقوم تاج يند وليگويم

مركز  ين كه زمانيخراسان زم يا مركز اعليهرات . برنديبسر م اتيح يميقد

راتور هرات  ند و اصالًيگويو پشتو م يبه تورك يان بود بجز از معدوديموريت يام

ه بزر و درشت تاج باستان صفحات  يكيآنها با تاج لهجهباشد و يكان مينق

و در هرات تورك تباران  .كابلستان فر دارد ي، درتوركان هزاره ي، درشمال

  .باشند يم يت قويك اكثري

 ،مياد شر دادي آنرا زيشد و تار هياد اراين رساله معلومات زيستان دريس درباره   

 .كيمه تاجيو ن كمه تورياست ن يتي ويبادغ. اد دارديز يبائيآنها هم ز يفارس

اب، سرپل و يات فاريم، ويجانب شمال مشر نظر افگن  كهين بادغياز سرزم
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 ي، ولباشنديل ميو اص يار بوميبس ين هايتورك نش ، اصالًسمنگان ، بل وجوزجان

هيد كه ايثابت نما توانديم يك ، در هر باشديكان نميو سكونت تاج يها جا ن خ

برند و چنان باهم خل يات بسر ميكان حيبعد تاج ، در هر چند خانهنارك گوشه و

ن يكوه نش مردمان سانچارك، . ديازهم جدا نما تواند آنها را ينم يروياند كه ن شده

ها يسانچارك اًشده اند و مخصوص كيسمنگان توركان هزاره اند كه جمله تاج يها

 سده كيفو در حدود كمتر از  اتيدر و. شمارنديل ميكان اصيخود را تاج

و اسالم اعراب در يو از آغاز ش ل پشتون بصورت ناقل جا داده شدنديمردمان و قبا

كور مسكن گزيو الحات آنها  يبزبان عر ن شدند و هنوز آثاريات م در اص

  .دخود را حف كرده ان ياجداد و ي، مگر پشتونها زبان آبائگردديظاهر م

كه در خصو محمد آغه يطوراد دارد و يكان زيلوگرستان تاج يبايز تيو   

ده شهزاده قرغز م كهيدانيم  مردم لوگر كه يباشند و مابقيدروازستان م يآنها از او

در  هم ، پشتونهااد دارنديت زيند اكثريگويسخن م يغزنچ كانش به لهجهيتاج

   .باشنديم وگرستانل

ان و كوهدامن ، كوهست ينهايا كابلستان در سرزميتخت يدر قسمت شمال پا اما   

  و جبل السراج محلياستال. ان بود يفتليان و يتخت كوشانيبگرام پا: ريپنجش

  .رفتيان بشمار ميموريت يتابستان يبودوبا ها

، غوربند سرحد آخر راندنديشاهان در مركز كابل حكم م، كابلشاهان ليرتب   

كره تا زمان ورو ينواح. رفتيا بشمار مهيا جاغوريغرجستان و - غورستان د مت

جمله  الد تا ورود نادر افشار،يران بود از قبل از ميافشار كه از توركمنان ا نادرشاه

 يهايش از دوهزار سال محل حكمرانيپ ين محالت حكم راندند و طيتوركان در

با  عنصر تورك يشمال ي هايش از دوهزار سال در محيرفت ، بيتورك ها بشمار م

www.enayatshahrani.com



              -------------------------------------------------------------------------------------  تاریخچۀ اقوام در افغانستان

 يمانند بن ده اند كه مگر بهيجود باهم چسن دو مويك اختالط داشتند و چنان ايتاج

سازند و چه  نها را جدايختاندن خون اير و ري، با شمشهاشم و شخ مقابلش

باشند و بنام يم زبان يكيش از نود در صد آنها تاجيكه اكنون در حدود بيجائ

، با ، قره)آغه گل(، گل بهار شوند، جمال آغهياد ميك يتاج ه و ده ر، توتم دانيبا

ه يش از دوازده قريباشد و بيم يتورك ين قهرمان زا نام هاين سرزميگر ايد يها

 يدر از بخصو دارند كه يز درين ن مردمي، اندينمايتكلم م ياكنون بزبان تورك

  . گرفتند يجا به گونه ناقل بعداًپشتونها  اتين ويدر. مردمان كابلستان فر دارد

 يدر يت گرفته و سخت دوست دارم ولت عادياز طفول يكيمن بزبان تاج گرچه   

                .                           .هم ندارد يبيباشد و رقين مين تريريش يان عالم فارسياندر م كابلستان

 ش از نودو پن در صد مردميد كه بيين مفاد بدست ميبا چن يگفته ها از   

 يدرطول تار ي زبانيه اًادفند و تصيگويسخن م) يدر( يكيافغانستان بزبان تاج

ند كه يكتعداد سوال نماي ديشا. د يافغانستان رقابت نما يكينتوانسته است با زبان تاج

و  ي، فارسيدر«دانند كه يم ، همهميگويم و لهجه نميگويرا زبان م يكيچرا تاج

ك يمردم تاج يبخاطر غرور مل يباشند وليشه ميك ري يك زبان و داراي» يكيتاج

   .ميوريم »يكياجت زبان«، شودياد ميقوم شان  شان بنامكه زبان

  :كيتاج تورك با يگسستنچند درباره ارتباطات نا يحا سخن   

كين، رتبايفتليان، يكوشان يز حكومت دارطر درباره    ويل شاهان، ن  ،ك هايان، 

 ، اما در خصواد داده شده استير كتب معلومات زن شاهان دي، تگكابل شاهان

شاهان و  د جملهي، بدون تردميودات و مكالمات آنها چندان معلومات موثق ندارمرا

 يغورياز او ، منظورنمودنديصحبت م يغورياو »يتورك« يشان بزبان عموميل هايفام
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و  »ها يست« يتيس ، ژوان ژوان هاو هايها، توك يها، كاشغريه عام است كه ختنكلم

   .گفتنديسخن م »غوريتورك او«ه ن كلميه همير سايمه بصورت كل زها ه يوچي
  

ا ا   انيا ا   :اا  
در مقابل  يو خل او بر زبان فارس ي صفاريعقوب ليستان يمشهور س اريع   

اشتندييت انگشت يعرب   .د گ

وص كرد  ياورا به زبان عرب يعقوب ليعهد  يرااز شع يكي يند وقتيگو يم   

ابم با آن مرا يش گفت چرا آنچه را كه من در نيامد و برايعقوب را از آن خو ني

 ي به بعد شعرايتارن يوص كنند از ا يستوده پ امر نمود كه اورا بزبان در

ند از يسرا ين زبان شعر ميكنند وبه ا يآغاز به سخن م يان بزبان دريدربار صفار

او بود و  يا توركي و يدر ي صفاريعقوب ليزبان  ديشا شود كه يم مون معليا

  .است ن امريدال بر صحت ا يخيدانست تمام شواهد تاريرا نم ي زبان عربيه

نكه تورك شناخته شوند ي، نظر به اشونديك نسبت داده ميده تر به تاجايز انيسامان   

ل اهللا سامانيدالدي رشيدر كتاب معتبر جام التوار اما اند به  ان را تورك گفتهين ف

وريا د و يا وقوي يد اغوز پسر يدر تار«: ن ن آمده است كه او بعد  اًاعقاب او ب

ن پادشاه بودند تا رسالت محمد ي ست سال پاهيمدت ب زا بعدرل طغ.. .)(ب

 يرا به پادشاه يا وقويقور  افت دويچون وفات .. .توقا... مرد) يپادشاه(

ادشاهياص يعني يا وقوي، سامان يز حادثه وا بعد.... برداشتند  يل زاده را ب

 (» ان استيپدر جمله سامان گفتند كه كان او را سامان خدايكه تاز... برداشتند

  )نيدالدي، رشدو

د ييبه ت »تركستان نامه«در كتاب  يبار تولد تورك شناس معروف روس همچنان   

 سان متملقين كه بعد ها انساب نويسبكتگ«: د كهيگوين ميد الدي رشيالتوار جام
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هم  از تركان كافر بود كه بدست يكيدند ينام يرانيا ياستانرا اخالف شاهان ب يو

 ( .»آورده شد و به خراسان ».... رين اسيمجاهد«ا يو) انيسامان(له گان خود يقب

  .دهديم يمعن. ان تورك انديسامان يعنيله يا هم قبيگو )554

 رل دو مياد است و تنها ديان زيبر تورك بودن سامان يگريل ديد البته   

 التبار يالنسب و تورك يان توركيم كه سامانياعتماد را در با آورد لقاب بزر و

لب درباره ي، و اباشنديم اد يدر بن دييأز تا بعدن نگارنده يبه نوشته ا »انيسامان«ن م

ب رسموقوفات د  يائياز آر يبيحب استاد همچنان. ده استياكتر محمود افشار ب

خبار گرديدر ز ي، چنانچه ودينمايان انكار ميبودن سامان را كه  ينظر كسان يزين ا

ن شجره يا«. دانديم يساختگ نگونه جعل ويرساند بديومر ميان را به كيشجره سامان

خبار صفحه يز(  »م استيجعل آنهم قد ينسب اگرچه مجعول است ول   .)32ن ا

دارد چون  ن رايا يعن، مدانديان ميله سامانين را هم قبير سبكتگينكه بار تولد اميا و   

نساب شبانكاره  در مجم مثالً. ز تورك استيله آنها نيست و هم قبن تورك ايسبكتگ ا

  .)29 ( »شان همه ترك استيو اصل ا«: ديدرباره شاهان غزنه گو

 يشان بنيا ار دوست بود و خود را بايان بسيل سامانيكه با فام نير سبكتگيو باز ام   

دانست خود بزبان خود تورك بودن خود را ين ميدومخمآنها را  ياعمام و حت

ن ين گفت اي، سبكتگير باشيست از آنكه تو اميشان گفتند چاره نيا«: ديفرماين ميچن

م و ملوك يدار يت حشمتين ويم و دريد كه ما مردمان تركيگوئيم سخن

رخان سامان يبع .»ده انديما ترس هندوستان از ند يگو يمدانند و يان از بل مياز م

النهر شده و به قدرت رس   .دده انياز آنجا به ماورا
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باشند، و چون يك ميان هم تورك وهم تاجيد كه سامانيين برميبا چن از گفتار   

ا ما هم سامان كانيتاج  ان را در جملهيآنها را از خود دانسته و تصاحب كرده اند ، ل

  .ميشماريك مياران تاجيشهر

 شان در افغانستانيان در سغد و بخارا بود و مركز اياران سامانيتخت شهريپا اگرچه   

مون شاهان سامان نيبازهم در. وجود نداشت ا حكام ياران ويرا بنام شهر يم

  .ميوريك ميتاج
  

ر ا يش ايا ا    :ا 
  

  )يهجر 279 -  261(از  ينصر اول سامان .1

 )يهجر 295 - 279(از  يل بن احمد سامانياسمع .2

 )يهجر 301 - 295(از  يل سامانيسماعاحمد بن ا .3

 )يهجر 331 - 301( ينصر دوم بن احمد سامان .4

 )يهجر 343 - 331(از  ينو اول بن نصر سامان .5

 )يهجر 350 - 343(از  يعبدالملك اول بن نو سامان .6

 )يهجر 366 -  350(از  يمنصور اول بن نو سامان .7

 )يهجر 387 - 366(از  ينو دوم بن منصور سامان .8

 )يهجر 389 -387(دوم بن نو دوم از  منصور .9

 )يهجر 389(از  يعبدالملك دوم بن نو دوم سامان .10

  )يهجر 395 -390(از  يم بن نو دوم سامانيابو ابراه .11
      

  :ن باره آمده استيهم در يتيب

كورــته به امـگش   ارت خراسان م

  آل سامان مشهور د از ـنه تن بودن
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 نينه نفر آل سامان شهرت داشتند و دو شاه آخر ن نگارندهيق ايحساب و تحق به     

 . از نوشته نه شخ را ذكر نموده اند يرمشهور بودند و از آن سبب در برخيغ

حكومت  جمله توركان يان در افغانستان تا زمان احمد شاه ابداليز سامانبعداًگر يد و

زمان  االد تيم قبل از آنهم شاهان تورك از قبل از ميكه گفتيكرده اند و طور

ان هم آل يسامان گر به وقتي، از جانب دحكام افغانستان بودند ناان توركيسامان

  .كردنديحكومت م ين مستقالنه در غزنيتگآل

طور  خان افشار بدست آورد ، يز نادرقلبعداًشاه كه حكومت افغانستان را  احمد   

واج نادر د ازديدر ق صاحبه يب يوخته بود بك آميرا از تورك ها ن يحكومتدار

مت بها را يق نور دو الماس يايكوه نور و در افشار قرار داشت و از آن سبب بود كه

. م يدهين موضو را دوام نميا. آورد  يشاه ابدال احمد يز مر نادر افشار برابعداً

  . ديگرديپشتونها شر م د در قسمتيموضو با

 يعقوب ليبمانند سلفش ك يتاج اريكنفر عي ،يشاه امان اهللا غاز يختم شاه در   

رت امان اهللا خان را كه تا چهار نسل پيار با عظمت اعليشاه بس يصفار  شيح

فرار داد  ار از افغانستانيپدرانش پادشاهان افغانستان بودند بزور خود و همراهان ع

  .ه زديكه قدرت تكيو خود به ار

 رت،ين، باغيمرد متد بود و او يب اهللا خان كلكانيار خراسان بنام شاه حبيع نيا   

ر يام گر افغانستان مثليگرچه او بمانند شاهان د. شجا و رزم آور و صاد بود

نداشت  ن خوب ويبا نداشتن مشاور يعبدالرحمن خان از سواد بلند بهره نداشت ول

 بعداًشد و  كناره زده يز نه ماه از مقام شاهبعداً ي، توس عمال انگل يتجربه كاف

  .خته شدنديدار آودوستان بباهمه 
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نكه يا يل به معنيست بلكه اصين) رابخوب و خ(ل يل منظورم از اصياص كانيتاج   

يك در بدخشان . باشندياد ميداشته باشند در سرتاسر افغانستان ز يكيتاج خون اصالً

حد  يز بيآم اًباشند و طبعيم يم و باشندگان اصليكان قديمردم از تاج تعداد زياد

ستا و واز ر يقسمتو  فرخار رس و ، وچاه آب تخار، دارند ركاندازه با توان و

ت قندز و يگر در وي، دندينمايصحبت م يكيز به تاجيخار ندر ت ينواح يبع

  .ل كثرت دارنديان اصيگو يكيتاج بغالن

 افغانستان در خاصت يكان در طول تاريآنكه تاجباشد كه با يم يادآوري قابل   

 ميار قديبس يتوركان از زمانه ها يدوست يكيما سنت تاج، احكومت نكرده اند

  .وم دوام دارديافت و تا الير آغاز يمحمود كب يمخصوص بدوره شاهنشاه

 و با فرهنگ يب، شري مردم نجيدر خصو مقام من ن گفته هايان ايدر جر   

  :ن نظر انداختيات پائيق و نظريد به حقايك بايتاج

 اًن اواخر خصوصيوجود دارد كه در يلينست كه چه دليا سوال مهم و عمده نياول   

 كه يلمعاناابو ك دامن زده شديتورك و تاج نين اختالف در بيمجاهد بدوران

 نيباشد بجواب سوال با چنيم يكيك تاجيشاعر درجه  اًو ضمن ليزبان اص يتورك

  :ديگويم
  

ل يدگيساز نافهم   كوك است كو علم و چه ف

  بود  كيتاج با   تورك  حب  ميديا دـركجـــه
  

 .از عوامل عمده اختالف است يكيك يرك تورك و تاج مشتيتار ندانستن  

د و داشتن علم و يافزايدرباره اقوام به ادراك و فهم شخ م يعموم يخواندن تار

  .بردارديان ميرا از م يخود دشمن تعصب بوده و تفو طلب يلتمنديف
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شته ا يخيتار يها عقده    ، بصورت دست و دوباره تكرار هم نخواهد شكه گ

بودند ياز اقوام برسر اقتدار م يكيولو كه . دينمايد ميحقارت تول يها عقده يعموم

  .به قوم مقابل سخت نگرفته باشند و هرگز

ا در حدود پنجاه كتاب بر سر ين نگارنده بخاطر تكميحا كه ا نيهم    ل مقاله ه

  پن هزار ساليرا در طول تار ييو كلمه  يرف، حن دارميقال ير و رويتحر زيم

  .ك ظلم كرده باشديافته ام كه حكام تورك بر تاجيك نيرك و تاجتو

تر از همه ا    نيدلچس خود را از  يحكام تورك وزرا ينكه درطول مدت طو

 .ساختند يمختار م ودـخ ده ويرسان يو آنها را بمدارج عالانتخاب نموده  كيتاج

 نيدرافته و يك توس تورك صورت ينگ تاجفرها زبان وياح همهاز العاده تر فو

  .ان رايو سلجوقان يان، عثمانيموريان، تيان، غوري غزنويد تواريباره بخوان

و  يكيتاج( يات فارسيك زبان و ادبيدرجه  يم شعرايگفت در با از آن همه كه   

نا جالل ااز جمله بصورت خالصه ،توركان بودند) يدر ، ين محمد بلخيلد، مو

 نيرالديظه ، ي، انوري، خاقانيجوگن ي، نظاميزيئب تبرصا ،ير خسرو بلخيام

، دليرزا عبدالقادر بيم يابولمعان - يابي، عبدالمومن حامد فاريصارينادم ق، يابيفار

 يهالل ،يعسجد ،رزا اسدهللا غالبي، ميانق  ،) گياولو ب(بن جلو  يستانيس يفرخ

فيچغتائ ،يهرو  يكه شادروان عل يحمن جامعبدالر اخاتم الشعر يهرو ي، ل

نا جيم همواره يرضو همچنان صدها شاعر  .بود كيتورك اوزب يامفرمود كه مو

 يره توركيوغ يناصر سراج مول طبقات منهاجمثل  يفارس سنده زبانيوهزاران نو

 .باشديمحصول تورك م يفارسن است كه فرهنگ يچن جهينت پ. زبانان بودند

رتيهفتصد سال پ نا ش ح   :فرموده بود يبلخ يمو
  

  ميردن آمدــــفصل ك يبرا ين           ميوصل كردن آمد يراـــــب ما
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را  ي، اقتصاد و فرهنگ چه مفادن، حقو بشريز از نگاه ديك تعصب آميتفك نيا   

 مخواسته باشد اقوام تورك را با اقوا ياگر كس اً فرضوردي كنندگان ميتبع به

كه ييانسانها ونديا آن قدرت وجود دارد كه وصلت و پيا در دني، آك جدا كنديتاج

رف استخوان و ر و پوست شان يپن هزار سال به ا  يخوا انسان شده و يكين

  . دينما دا كرده است از هم جدايمشترك پ ياز نگاه فرهنگ و روان يبخصوص

ا غرب در گوشه خانه يو ير جرمن، دنيكه در اوكرائيمتعصب باك و يب انآن جوان   

كان چاه يد كه وض تاجا خبر داري، آزندسايخود را نشه م هم ينشسته و گاه يي

، كشم، دره هامي، درائآب، درواز ، مروز و فراهيسوزان ن ير، دشت هايپنجش ي، را

ن و يدور افتاده كل افغانستان بكدام وجه پائ يسالنگ و قشال ها يها هيكوه پا

 آن معصومان. باشنديا ارزن محتاج ميه نان جو وك لقميرند و ببيبسر م اتيح خراب

 ، مشكلنبرده اند يتعصب پ يبه معن يد ولچاره گان از مر خود خبر دارنيو ب

كه  ا جوانانيره آير فرزندان و مادران حامله وغيآنها مشكل شكم است و مر و م

نموده و به  هم پا را ل ياه، گك قوم را ندارندي يواقع يهايرماندن قهيت شنيظرف

ن اواخر خوانده يدر  غورات رايا تاريو آ يا نيان قوم خود شتافته اند ينوايخدمت ب

 يوانات وحشيخوراك ح مردند و يو گرسنگ يش از صدهزار نفر از فاقگياند كه ب

  .و درندگان و پرندگان گوشت خوار شدند

 ، چونكه مادرادر به فرزند باشدد بشكل محبت ميله بايمحبت به قوم و قب داشتن   

، برديم يگران پيگر و حقو اطفال دياز دل مادران د اًبن دارديفرزند را دوست م

مراودات و  شانيگران عالقمند و در همه اوقات با ايو از آن سبب به اطفال د

كنندگان اثر بد  ياما زهر تعصب داشتن چنان در وجود تبع. گردديعالقمند م
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ا يكه خوب باشند و گران حق ندارنديم و ديند فق ما خوب هستيگويماندازد كه يم

  .نديراج به خود سخن بگو

لب ناگفته ي يم وليم قلب بقلم آورديبا را از صم يحرف ها كهيدرحال    ك م

 مردود است، از آن يزم در جهان اسالم و در عالم انسانيوناليزم و ناسيفاش نماند كه

ت ما بمقابل  سبب  .  دوام خواهد داشتيزم و تبعي، فاشها يتفو طلبمجاد

ك ي باشند و بمانند يكيهمه جامعه افغانستان  يم كه با ل و كرم الهيدواريام

  .نديست باهم نمايكتله و برادر ز

ن حكومت يم كه آخريد بگويك موضو مهم را بايم ياير سوال نيز كهيبخاطر

را تورك ها و يز. و ناكام بود  تيكفا يك حكومت بيافغانستان  ك ها دريتاج

، و آنچه جسم بودند، از هم قهرآ جدا ساخته شدندرو در دو  كيك ها كه يتاج

تورك ها محكم شده بود با  ين دو برادر بوقت حكمرانين ايكه بيخوب ارتباطات

  .دند و از آنست كه ناكام شدنديبر ريشمش

را  يك كتابيفرهنگ تاج و با ي، شربيات قوم نجيات و خصوصيعموم درباره   

شر  ي و فرهنگ شان را بخوبي، تارك هايه كرده ام كه تاجيته» كيتاج بزم«بنام 

  .دينمايم يمعرف داده

هزاره و  يش از تورك هاي، باز تورك ها شيب يكيك و تاجيبا تاج ارتباط من   

  .باشديپشتونها م ش ازيب
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ايش  ا  اي د  اد ا  ا داد اان  ا 

اش ي    : را 
  

را تهيه و ترتيب نمودم كه به ادبيات خال  »گوراوغلي« كتاب دو جلده يك .1

و در حقيقت ادبيات شفائي تاجيك را با . تاجيكي بدخشان است و كهن

  .قهرماني توركستان گوراوغلي زنده ميسازد داستانهاي

هل و چند سال پيش در چ اًرا كه تقريب كتاب ضرب المثل هاي دري افغانستان .2

ً  مدت با  و بعداً بنام »امثال و حكم دري«بنام  ده سال تكميل كرده بودم او

بوعات برونمرزي بشمول ايران و درونمرزي بچا رسيد و در  .هفت بار در م

ب رسيد وري شده  .تاجيكستان برسم الخ سيراليك نيز ب تعداد امثال جمع

درينباره انجام داده ام بي نظير  و كاريكه .ميباشدديك به ده هزار ضرب المثل نز

 ، اگر كسانيكه بعدتازه بخشيده ام باشد و زبان تاجيكي را يكبار ديگر جان مي

همه من آن  از   است و نقلي زيرا اولتر تقليدي اًمن در زمينه مينويسند يقين  زا

  .كار را انجام داده ام

 گردآوري و نوشته ام، يكي بنامدوكتاب ديگر در باره دوبيتي هاي تاجيكي  .3

 به چا رسيد اًآريانا نشريه انجمن تاري سلسلت كه در مجله »فلك هاي كهسار«

ي از آن توس عبدالحق واله به زبان انگليسي ترجمه و كور  انجمن در و بع م

مكمل » تاجيكي دوبيتي هاي« جلد بعدي دوبيتي ها را بنام. به چا رسانيده شد

به چا رسانيد  دستگاه هاي فرهنگي ايران آنرا در اسالم آباد يكي از ساختم و

  .در اين اواخر در كابل بچا رسيده استو چا دوم آن 
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فرهنگيست كه قسمت اول آن چندين سال بصورت مسلسل  »فرهنگ تاجيكي« .4

دانشگاه كابل بچا رسيد و در ايران هم شهرت خوبي را  »ادب« در مجله

  .كابل به نشر رسيده است كسب كرد، و در يك جلد در

 ميباشد ، ولي )م 1992(ره آورد سفر تاجيكستان در سال  اصالً »بزم تاجيك« .5

بداخل آن از بزرگان فرهنگيان و ديگر خوا و طبعيت مردم تاجيك سخن 

  .و ضرورت بيك تجديد نظر دارد است گفته شده

 خود نيز ، از قهرمانان اول زبان تاجيكي وحكيم ناصر خسرو قبادياني بلخي .6

از نسل تاجيك ميباشد كه نوشته كوچك بيست و چهار صفحه يي استاد بزر 

خليل اهللا خليلي را درباره ا وسعت داده، درباره خود ناصر خسرو و  سخن

تاجيكان بدخشان شر و بس زياد عالوه نمودم و آن كتاب در  درباره

  .مي باشد» يمگان«، عنوان اصلي كتاب به چا رسيد يونورسيتي دهلي

كتاب ديگريست كه از طريق جريده كاروان نوشته  »تاجيكان بشتابيم بكمك« .7

و اين زماني بود كه وض اقتصادي و سياسي تاجيكستان . رسانيدم و به چا

مشاهده ميشد و استاد شكراهللا كهگداي رئي جريده كاروان  بحالت بد

چون بدهد مردم تاجيك هاي تاجيكستان معلومات  ميخواست كسي درباره

ني بود بن  - 1995.( بشكل يك رساله بزر تهيه گرديد اًنوشته اينجانب طو

  ).م 1996

نت «كتاب ضخيم ديگر بنام  .8 شاه محمد وليخان دروازي وكيل السل

رت به  )م 2007(سال  را تحرير داشتم كه در» امان اهللا خان غازي اعليح

ه زادگاه او درواز بدخشان ، كدروازي شاه محمد وليخان. رسيد پاكستان به طب

سوابق محمد ولي . بان ميباشندز است و دروازيان بصورت عموم مردم تاجيك
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نت افغانستان را نه سال براي امان اهللا  خان دروازي كه در حقيقت وكالت سل

، شهرياري فو العاده عالي را تاجيكي بود ز سامانيان اولينا خان انجام داد ، بعد

 ق فاميلي او نگاهي صورت گرفت اصالًبه سواب لبته طوريكهانجام داده است و ا

 ندر: به تورك و مغول ارتباط ميگيرد به اين شكل اًشاهان بل و نژاداز احفاد 

سرار را  محمد خان پادشاه بل فرزند دين محمد خان است كه تاري بحرا

دو ندر محمد خان . او مصدر و بخواهش او نگاشته است كتابدار بنام محمود

 بنامهاي سبحانقلي خان و عبدالعزيز خان داشته و سبحانقلي خان داراي فرزند

 فرزنداني بنام اسكندرقلي خان و عبداهللا خان بوده و محمد مقيم خان نواسه

خبار،«معلومات از كتاب ( .اوست سرار في مناقب ا ، تاري بحرا  بخش بل

 م خان نيز از پادشاهانو مقي) هجري 1360تعليق مايل هروي، كابل تحشيه و 

افغانستان   مهم بل ميباشد كه تاري مقيم خاني بنام او يكي كتب تاريخي معتبر

ده او جمله  از. ميباشد ر با ذكر بعمل آمد، او اسكندر قلي خان كه در س

خر درواز ميباشند كه آخرين شخ مهم آن فاميل شاه محمد وليخان أمت شاهان

كوررجوبدخشي است،  دروازي   : شود به كتاب م

ت زياد به معرفي شخصيت هاي بزر درباره ناصر خسرو، استاد خليلي، .9  مقا

يمگي  استاد رودكي پدر شعر تاجيكي دري يا زبان درباريان، درباره شاه عبداهللا

بدخشي عالم بزر تاجيك، جمشيد شعله چاه آبي، عارف چاه آبي، محمد 

  .ثبت تاري ميباشد هاشم واسوخت و ده هاي ديگر كه هريك
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به  »تاجيكان جهان متحد شويد« اشتراك و سهم گرفتن در مجل جهاني     

 كه از فعالين اول جلسه بشمار ميرفتم و بيانيه هاي بسيار )م 1992(دوشنبه  شهر

ني درباره نفوذ تاجيكان و تاجيكي در نيم قاره هند را در جلسات، راديو  طو

ها و اعمال با  گفته. ن كشور انجام دادمهاي تاجيكستان و تلويزيون آ

زيادي را زير  كمترين خدمت به جامعه تاجيك بوده كه هنوز هم نوشته هاي

زندگي كرده ام  پالن دارم و تاجاييكه به تاجيكستان سفر كردم و در افغانستان

تاجيك و زبان  تا اكنون كسي نتوانسته كه برابر من در ميان تاجيكان درباره

  جاي بسيار طوريكه گفته آمد .دمات زياد فرهنگي نموده باشدتاجيكي خ

ميرزائي از درواز اين عاجز را متهم به تعصب داشتن كه شخصي بنام  س بودأت

يك شخ عادت  بمجرديكه .در سايت آريائي ادا كردم كرد و جوابش را

خود را بدون  تنگنظري را بخود گرفت همينكه هرك درباره حقايق قوم و نژاد

ميسازد زيرا از بسكه  مبالغه بيان كند، آنرا متهم به تفو طلبي و تعصب داشتن

اما اگر همان اشخا  .ندارد  بدبيني ها وجود دارد ظرفيت شنيدن واقعي تاري را

ئي مرا بخواند هرگز مرا  تاجيك باشد و كارهاي فرهنگي اًويا شخ فرض با

تا اكنون شنيده ام كه توركي، مگر . متهم به تفو طلبي يا تعصب نمي نمايد

تورك هزاره اي يا پشتوني در زمينه مرا متهم به متعصب بودن بنمايند با اينكه آنها 

  .تاجيك نميباشند

  

�  �  �
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  ا
  

  

ت ي، موجوددهنديل ميرا تشك اقوامك قسمت اعظم يدر افغانستان  ناتورك   

كه از آغاز در يتورك هائ -اول : شونديتورك در افغانستان بدو قسمت شناخته م

ش يكه پيتوركان -ومد.  داشتنديشمال افغانستان تشردرمختل بخصو  مناطق

و قات يقرار تحق بردنديم ات بسريح كابل و نواحي آنالد و قبل از اسكندرر در ياز م

ژرمن در كتاب عصر اوستا در عصر ده تن  از دانشمندان شرقشناس  يپژوهشها

افغانستان و  يشت در خاك كنونزمان ظهور زرد يعنيش اوستا يراو سن يتدو

ن ها، يها، اسكتنوبا داشتند كه ه متعدد و توركان بود ويستان طواتورك

 يو توركان مركز باشند يگران از شمار آنان ميقنگ و د و ت ها و سك هاياژسم

چنانچه . ندستان آمديختائ و يالد از توركستان شرقيش از ميدست كم صد ها سال پ

توركان . دينمايد مييما را ت ق فرهنگ گفتهير محمد صدين از جمله ميقاطبه مورخ

ده يكه در توار اند يمردم دانند يم )(ياف فرزند نو نبي مختل آنها را از او

بايهمچنان افراس. ومر از يك ميكه گفته اي، مثلتوركان گفته اند ياب را ابو

د ند تيگو«. كان استيتاج نام  ترك« ،)برهان قاط( »اف بن نو استيركان از او

ز آن طائفه اند و زبان ر اتراك ايست در تركستان كه تاتار و مغول و سايطائفه ا

د  يگروه«. )انجمن آرآ و آنندراج( »ن استيشان معيا ناظم ( »اف بن نوياز او
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خبار  »ه السالميدان نو علبود از فرزن يست منسوب به ترك كه مردينام قوم« ،)ا

 »نديرا گو ياز طوائ انسان يك طائفه بزرگي تازياتراك نق«، )ا الغاتيغ(

خبار( ن بار در قرن ششم ينخست يست به عنوان قوم بدويتورك نام قوم«، )ناظم ا

 كردند كه يسأت يرومند و بدوين ي، در همان قرن تركان دولتشوديم دهيد يالديم

 ناظم -توركان ( »ين تا بحر اسود امتداد داشتهچ يمالمغلستان و سرحد ش از

خبار   .با هم آمده استيمعشو و ز يبه معنتورك  .)ا
  

  ن نويدخت سقالب شاه نسر

  پو  يروم طراز   ينيچ  ترك

  » ينظام«                                                                                                
            

ل يخل( .تورك اسالم باشد يك معني، نديق مجاز ترك گويز به طريتركستان را ن    

دهخدا و (  .گردديحون ميست در توركستان كه وارد سيرود: ترك) ياحمد حامد

اف بن نو و جد اقوام ياز نسابان از فرزندان  يبگفته برخ: ترك...، )از دهخدا

ن نام يباشند به هميز ميام مغول و تاتار كه دو قوم نو ظاهرآ دو مرد بن است يتوران

ان توركستان ياست در م ينام كوه: ترك - ) ( اند  يافته اند از احفاد وي شهرت

 »بدون شك ترك بود يعنيهون  ز كه اصالًيال نيآت يشاهنشاه«  .يو جنوب يشرق

راتور( ن يابر همد بنين گرديدون پسر تور مالك ترك و چيفر، )صحرانوردان يام

د به كلمه توران يرجو كن. گفتندين ميا پادشاه چيتوران شاه  ت است كه او رايروا

 يرونيالب حانيابور  ).63حدود العالم صفحه (اسالم  يديكلوپيدر انس ينورسكيبقلم م

ند يگويتبت م شان را ازيراندند كه اصل ايدر كابل پادشاهان تورك حكم م«: ديگو

واو از  يپژوهش صفحه دوصد(» ن بوده استيه برهتگن سلسلين شاه ايو نخست

توركي شاهان و هندو شاهان در كابل قبل از اسالم و حتي قبل از ميالد  )يرونيب
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بقرار نوشته هاي علماي تاري چون عالمه حبيبي، استاد كهزاد و نويسنده گان عرب 

، نده اندالن را تورك خوايرتب اًن اسالم عموميرخم. صدها سال حكم رانده اند

اهيسد كه ينويم يهفتاد و نه هجر ل حواديدر ذ يطبر ل تورك يان رتبياران و س

ل نام برده و به تورك بودن او ين سال از رتبيل حواد هميز در ذين ريبودند ، ابن اث

اهش در هنگام مسافرت  ).ريواواز ابن اث يزدانيكند صفحه دوصد ياشاره م و س

ن خان ي، اكرديحكومت م »تاردوشاد« شاه تورك بناموان تسنگ در تخارستان پاديه

د ييتورك بودن آنها را ت زين ين اساميولدوز و داماد خان كائوشانگ بود ايپسر 

ران در عهد يگر چون ايمناب د او از و..... يك پژوهشيصفحه دوصد و( كنديم

عيباستان و وف    ).ستاني سيان و تاريات ا

آن  كه اصل..... زد انديشان ملوك ياز ملوك اطراف اطائفه پنجم «: زد يملوك    

ا خان و يشان تركيند كه مقدم ايكان از ترك است و گوپاتا  در مصر بوده نام او ع

 210 (» ي نسب من از خانان تركستانستمصر گفت يش علما و خلفايبود پيم

نساب د كه ياز رسين ايلدااو چون روزگار امارت به به«: مزملوك هر .)مجم ا

نساب 213صفحه (» بود يترك ستان است و تختگاه و قراقورم اصل ترك« ،)مجم ا

نساب 235صفحه ( »اب بوديافراس ائفه مغول ران از طين ايان سالطيلخانيا(، )مجم ا

صفحه ( »ر چوپان تراكمه بودين كه نسب امايچوپان احوال كرذ«: انيچوپان..... اند

نساب دوصد و تان تال طخارسيبا ه يدوست خل در آن وقت رواب) . هشتاد مجم ا

ه به تغز يجاد كرد و مشار اليا يمشكالت خاقان ترك يران اتحاد بيم كرده بودند ايقا

كور هدا يغز ها كصد يصفحه (» م شونديماك مقيو ك ن خليت داد كه بيم

در : كياب الترافراس«: سراج درباره نسب توركان آورد منهاج . )ست حدودالعالميوب

اب بن بشنگ بن داوشم بن يت آنست كه افراسيك رواي : ت استينسب او دو روا
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ن ياب بن بش بن رستم بن ترك و ايگر ، افراسيت ديبروا و. دون يتور بن افر

جبال غور  يجمله چشمه سار ها.... نسب تركان بدو كنند شخ آن بود كه جمله

. )حدود العالم 141 - 140 (» ديانباشته گردان يسجستان رفت كه آن بخراسان و

ور با د بدان  توانيم است كه نميقد يدر زبان تورك يبحد »تور«ده شد كه يدر س

همه تور  باشد و توره و توران ويم يمخف تورك »تور«گر يازجانب د.افت ي يتار

   .دارند يم به توركيارتباط مستق

راطور رد    ، اد به تورك ها ندارديه زگروسه كه عالق رنه صحرانوردان يكتاب ام

ارديل مين در صحنه تمثيرا چنت و عظمت توركان يموجود  سدهك يآنچه « :گ

با  وجود دارد »داميكوشوتزا«در  »نيگول تگ« سنگ نوشته اند و بنام يبعد برو

 كنديب وص مينترتيحماسه مانند اعت تركان را به اوج عظمت بد يعبارات

فرزندان  ن دوين ايده شد بين آفريره در پائين تي و زمكه آسمان كبود در بايهنگام(

خاقان  يستميو ا ن خاقانيمافو فرزندان آدم اجداد من بوم .ز بوجود آمدنديانسان ن

س و ياست منصوب شدند پادشاهي، پ از آن برگرفتند يجا سات ملت تورك يت

نت پرداختنديبن را شان يار برايبس يدشمنان ني، در چهار گوشه زماد نهادند و بسل

از  ياريمقهور و شور بس ، دشمنان راكه كردنديهائ يبا لشكركش يآمد ولد يپد

برابر اجداد من سر خود را خم  در آنها. ا خامو نمودنديدن ةر چهار گوشملل را د

نمودند كه از جلو و مشر  ينيم سرزميرا مق اجداد مان ما. كردند و بزانو درافتادند

آهن  يو از عقب و مغرب تا درها» نگانيخ -بال كنگانج«خان  تا جنگل قدر

ه دور دست و در تمام ايا نيب. امتداد دارد »النهرماورا« هن بوم ما ن پين دو نق

نت م ،تركان چون مالك و صاحب  ي، خاقان هافرزانه يآنها خاقانها. ميكنيسل
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ور ور وهمه نجآنها همه ف ، سركردگانبودند يد دند و تمام ب بويرزانه و همه د

   )حدود العالم 165 ( .»ك كردار بودندين ملت آنها درستكار و

د منهاج سراج كه گفته بو يد گفته هاييأر بزر به تم يبيحب يعبدالح استاد   

 ل توركيك فامياب را از يرستم و افراس» اب بن بشن بن رستم بن تركيافراس«

نست يباشد و ايم ن متقدم و معتبريرخاز زبان م يبيحب قيرا تحقي، زدينمايثابت م

ن رستم بن ترك بن اب بن فشن بيافراس: ي طبريتار -كي: يبيحب استاد نوشته

: يرونيحان البينظر ابور -دو ،دونيبن ارشب بن طوج بن افرقال يشهراسب و 

 ،طوجن اسب بن ارشب بن ين بن ترك بن زيشمينت بن رياب بن بشنك بن ايافراس

: يمسعود -چهار ،اب بن اشك بن رستم بن تركيافراس :نظر ابن خلدون -سه

 سست بنيز نبن آرس بن بورك بن سلسل ب ين راماسر بياب بن اطوج بن يافراس

 قيو تحق نوشته يطبقات ناصر 140صفحه . (دونينو بن سرور بن اطوج بن افر

ل عالميعالمه ش »نامه اكبر«كتاب  در). يبيحب  دبعدرباره نسب توركان  ي ابولف

 ن ويچ.... ، حام و سامافي -سه پسر داشت ينو نب: ردآو ين ميچن ينب ز نوا

ن، ي، چتورك: ازده پسر آوردياف ي. اف كرامت كرديسقالب و تركستان را به 

، خزر، روس، سدسانيا كي ي،كمارا منسكي، منس سقالب  .جاري ، غز ومال، خل

، البته ميرا در جمله اتراك آورد يشود ويم يها منتهيغلجائ ازآنست كه خل كه به

ن همسرحد يكه با چ يگردند و در توركستان شرقيتورك ها جدا م ن و روس ازيچ

در «: آورند كه ياف ميرزند اول ف درباره . گردديتورك ها سرا م باشد منبيم

 .»دهند و تمام خواسته دختر را باشدرا نيم يريشمش ن او آن بود كه پسر را جزيآئ

  ).اكبرنامه 59 (
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درباره  يمحمود كاشغر لغات الترك از كتاب ياقير سيدبران يا منداناز دانش يكي   

 يت شيبه روا يخدا سبحانه تعال )(از رسول« : وردين ميتوركان چن يدولت دار

ه روا ين بن خل بن خل كاشغريامام زاهد حس : ت است كه فرموديبا چند واس

شان را ترك نام داده و مسكن شان يا است كه يد مرا لشكريگويعزوجل م يخدا

رم آنان را بر آن قوم مسل يخشم گ يقوم ن قرار داده ام و چون بريرا در مشر زم

اريشان را برجمله آفريا است يلتين فيگردانم و ايره ميو چ  يدگان كه نامگ

ن يشان را در بلند تريت كرده است و ايو و مباشرت )عزوجل(يخدا شان را خوديا

ان خود ين سكونت داده و آن را از لشكريكره زم ن هوا ازيزه تريگاه و پاكيجا

و  ينيو نمك ييو خوشرو يبائيدر خود تركان از ز به اضافه آنچه. ده استينام

ش يز ها هست كه همه استحقا ستايگر چيفخر د و يريران و دليمراعات حرمت پ

 امام يصفحه چهل و نه از گفتار شآشنا جلد چهاردهم  لهمجنقل از (» و مد دارند

گر افغانستان از يحص د يو بع افغانستانبا گفته آمد كه توركان  در). زاهد

 ن مرز وبوم هستند كه بايل زادگان همي تا اكنون موجود بود و اصيتار آغاز

در شمال «: سدينويم ق فرهنگيمحمد صدر يم چنانچه. شده اند يكي اًبيقركان تيتاج

صفحه شانزده ( .»موجود بود زبان از سابق يك تعداد مردم توركيهندوكش 

آنها  أم كه منب و منشيگر تورك ها را گفتيگروه د اما )ريدر پن سده اخ افغانستان

الد در يا قبل از ميش يار پيبس يباشد كه در زمانهايم يشرق ا توركستاني يختا اصالً

 بردنديات بسر ميسا و كوهدامن حي، كاپاني، بامي، غزنكابلستان، زابلستان ينهايسرزم

خاك   دريالد مسيش از ميپ نايم كه كوشانيدانينرا مي ايتار يو چنانچه با گواه

د يسف يهونها ايو يتيو س يوچيراندند و آنها از اقوام يافغانستان و هندوستان حكم م
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از بازمانده  يكيكه  باشند يز آنها ما بعدگر شاهان يو د يفتليشان  يايبودند كه بقا

  .باشديهزاره م يآنها عبارت از تورك ها يعاد يها

 24 - 654( ينيوان تسنگ جهانگرد چيبقول ه«: دسينويم يبيحب يعبدالحپوهاند   

 ي شش تار( .»سا مانند تركان بوديرسم الخ مردم كابل و كاپ) يهجر

شوند و در يت مافيبه وفرت  ينسيياورخون و   يبه هايكت. )ز اسالما بعد افغانستان

ده يمشاهده گرد يو منگول يغوريخ او يها  نمونهيكتب معتبر تار ياريبس

 يابنست كه الفيا ايحكومت منگول يفرهنگ يامروز طر بازساز يبرا« .است

ن پروژه يا يده شود و كار بايمغولستان باز گردان گر به رسم الخيبار د يغورياو

  ).راستاريو(. »ان دارديجر

 ياجعه شود به كتب تارها و خدمات توركان مر تيسمت كار ها و فعالدر ق   

باشد و ضرورت به شر يشر اكثرآ درباره تورك ها م  افغانستان وي، تارافغانستان

راتور رنه گروسه در كتاب. افتد ين رساله نميو بس در د يگويان مصحرانورد يام

د يباشند و بايم يت سرشارذكاو ل صاحب هو وين قبايا ياز روئسا يبع« :كه

رتيدانست كه تمام ا راتور 274 ( .»را دارند يحكمران استعداد اًن تركان ف  يام

  ). صحرانوردان

د درنظر گرفته شود كه يشود باي و حكام تورك ها صحبت ميدرباره تار كهيوقت   

 و يعمران ي، كار هاا حكم راندنديم دنير در نينكه بزور شمشيعالوه از توركها

نستان در افغا مثالً .باشديآنها م يادتر از جهانكشائيز يو حت يشان مساو يفرهنگ

، اني، بامبغالن، وردك ،آباد، فندقستان ، آثار هده جاللهرات يخيبدات تارتمام آ

 ياه يره معماريجوزجان وغ ةيطال ت ،خانم ي، آي، قندهار، غزنيمزار شر

از  يكيد و در ييان به افغانستان بشمار متورك خدمات افغانستان همه و همه يخيتار
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ا صفحات ن يگر دريد اقوامد كه از شاهان يگرد سهين موضو مقايز اين رساله ه

  .به چشم نخورده است يزيچ نيسرزم
  

ر    ت  ر ادد    :ا  
  

 رزايو م ير نوائيش ير علي، اماقرين بايان حسر نظر سليان هرات زيموريت بدوره    

 ساننش رفت كه آن دوره را دوره ريپ ي، فرهنگ بحدرزايولد شاهر م سنقريبا

ن بهزاد، خود ي، استاد كمال الديخاتم الشعرآ عبدالرحمن جام .نديگويمشر 

، ي، بنائيچغتائ ي، هالليات توركيا خداوندگار زبان و ادبي ير نوائيش يرعليام

ف نا، يهرو يرعلي، ميهرو يل  و صدها و هزاران عالم و يجام عبدالرحمن مو

از  يبرخ يباشند كه نامهايم يموريشاهان تورك ته دست پرورد و فاضل محصول

 يمصل.شود يگرفته م ايدر سراسر دن ي، و نوائيهرو يرعلي، بهزاد، ميآنها چون جام

 .ادگار مانده استي ره عمارات از آن دوره بهيوغ گميبهرات ، مسجد گوهرشاد يها

ليموريرا به ضخامت بزر بنام هنر عهد ت يكتاب يبيحباستاد   ران ي و در ايان ت

انان غزن بدربار .  تورك ها در افغانستان استيكرده است كه فخر تار چا  يسل

ليسجد، عي، فردوسي، عنصريستانيس يرخف و  يزيگرد ي، عبدالحيهقيب ، ابولف

خره چهار صد شاعر و عالم در شان در  يها يشهكار ه شدند وين دربار تربيبا

ن يز بدوران اين يكاردست و ينقاش هنر. باشد ين تا كنون ورد زبانها مشر و جها

، چهل لشكرگاه، قلعه بست ي، معمارشرفت صورت گرفته بوديپ يشاهان به منتها

ان و صدها بند ، مقابر شاهان،يغزن ي، منار هانه قندهاريز  يگر از نشانه هايد يسل

  . ان استخدمات توركها در افغانست

بودند منار  فرهنگ دوست نكه خود آن شاهانيازبزر عالوه  يهايغور بدربار   

 يادگار هاي اًعالوت. باشد يعام و خا م يگر آنها ورد زبانهايد يادگار هاي جام و
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ادگار يدر افغانستان  انيبابر . رسديم قاره هند بمشاهده مين نيبزر آنها در سرزم

آورده شد و تنها بدربار  گريد كه ذكر آنها در صفحات دبجا مانده ان ياديز يها

 يبزر فارس م چهارصد شاعرير ملقب به شهزاده سليجهانگ محمد نينورالد

 يم هايدر موز اًاكثر گرفتند و هزاران كتاب به دوران آنها نوشته شده ويم يمستمر

حكام معاصر بود توس يم هند تاكنون محفو مانده اند و اگر آن كتب به افغانستان

حك  يلين خيا البته .شدنديت محمدگل مومند سوختانده ميبه فعال و خصوصاً م

رد و كتب يگيم در افغانستان عمرانات صورت باشد كه بدوران حكام توركيم

ل خر ، آنها ازمي ميت ز يوبدبختانه خودشان ن شونديان برده ميشوند وبدوره حكام مت

  .شونديهم نم يمصدر كار
  

است   يكسان   بدست   استـــير    خ

  خداست كه از دست شان دست ها بر
  

شاهان و  نيان، تگيران باميل شاهان، شي، كابل شاهان، رتبنايفتلي، نايكوشان بدوره    

ردروازه يش و ييآسه ما يكوه ها يوار هاي، دايبزر بام يكل هايكان مثل هيو

افغانستان را  خارات مردمگانه افتير و آباد شده كه يگر تعميد يكابل و صد ها

ان :ن اسالم توس توركهاين مبيدر قسمت انكشاف دادن د. دندهيل ميتشك  سل

 ن دست كميزم يبزر از توركان قرلو افغانستان تنها در رو يمحمود غزنو

 يو شرق يجنوب يد و پدر تمام گوشه هايون انسان را مسلمان گردانيپنجصد مل

 اعلم  ، مال ، فقها ،يتنها در شهر بل از هزاران ش. افغانستان را مسلمان ساخت 

ا«كوچك آن كتاب  ياز نمونه ها. قدعلم كرده اند  استاد باشد كهيم »ل بليف

است  يياهمان كتابه هم از » بليهفتاد مشا« ،ق نموده انديه و تعليآنرا تحش يبيحب

 ل كتاببزر و م رم يمنهاج سراج جوزجان. باشديكه فخر افغانستان م
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، ناصر يد بلخي، شهيبلخ ، رابعهيبلخ يقيدق. باشد ياز شبرغان م »يطبقات ناصر«

ك بل و توركستان يو تاج و صدها و هزاران تورك ير خسرو بلخي، اميخسرو بلخ

ناامروز ب . باشنديم افغانستان قابل مباهات و فخر كافه افغانستان  روم ير سر مو

مردم  همه نمونه هاي از مقام فرهنگي است و آنهفتاد و دو ملت برخاسته  جنگ

 ثان، مفسراندفقها، مح ،ني، مجتهدامدرباره عل اگر  .باشديتوركستان افغانستان م

 يم مثنويافغانستان سخن بگوئ سندگان مردم توركي، شاعران و نوان و عارفانيصوف

ه حساسي، آنچه را كه درشوديكاغ م هفت من ن يهم م كه دريخواهم بگويم ن نق

  .اندسهم داشته  كان همي، تاجيعرفان يت هايفعال

ك ي .نوشته شده است ياديز ياسالم كتابها در قسمت خدمات تورك ها به   

 يكلمه تورك هم معن«: ديگويم ياحمد حامد ليدانشمند برجسته پاكستان بنام خل

رت امام بخار. ...)يكيتار  پن در( .»كلمه مسلم است كتاب  )هيرحمت اهللا عل(يح

امام  .شودياد مي »ي بخاريصح«ب نمود كه بنام يه و ترتيته دوم جمله مسلمانان را

رت امام اعظم همه اسالا بعد يديمانر ابومنصور ان يت را به حنفدن عبايب تمريز ح

 .را بدو داشتند يم سده خالفت اسالميه شش و نيعثمان ي، خلفاوختآم جهان

 يامام جعفر هندوان. هستند م هزار امام دفنيچهاروندر سمرقند ، ن بوديد بخارا مركز

و ازا بعد يمعلم ثان يابونصر فاراب. فه كوچك در بل دفن استيابوحن اي  ز ارس

 گر فخريد يو صدها يبلخ يناي، ابن سيرونيحان البيابور. ك استيتوركان اوزب

  .ندباشيافغانستان م مردم

ا ، مقالهمين اسالم بح برانين مبيا در ديدرباره خدمات عموم توركان دن اگر     ه

 و يتوركستان غرب يد معلومات تنها درباره علمايمز يبرا. ش آنرا ندارديگنجا
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 يهايكيتار در«بنام  يل احمد حامدياربه كتاب خليآن د يامامان و فقها و عالمه ها

  . ديمراجعه بفرمائ »سر

ه افغانستان حكم راندند يلفع كه در خاكيارانياد حكام و شهريم بيگرديبر م اكنون   

  . نمودنديخود صحبت م يدر خانه ها يتبار بودند و بزبان تورك يتورك و
  

ا ان ا د ا ي   ا    : ر ا شا
  :الديك ها در حدود سال صد قبل از ميو  

  ؛م.كصد و شصت يك ها در حدود يوا دوام يانوك بوسر و  -

حان يكه شصت نسل بقول ابور. ش از سال صد  ميپن ها تا در حدود يبرهتگ -

  ؛ حكم راندند يرونيالب

ه در حدود   -   ؛يالديم 430شارت

  ؛روز بن كنكيو ف يالدين در چهارصد ميكنك از نسل برهتگ  -

  ؛يالديم 480كان در حدود يبام يريس  -

  ؛يالديم 400ه كه در حدود يخود و  -

اله پت  -   ؛يالديدر حدود پنجصد م يس

  ؛يالديدمه در حدود پنجصد مي  -

  ؛يالديبغو در حدود پنجصد ميوا توزك يوكه د  -

تا دوصد وپنجاه وهشت  يهجر يل از سيل اعظم و رتبي، رتبل دوميل، رتبيرتب -

  ؛جريه

  ؛يوان تسنگ در حدود نه هجريشار معاصر ه  -

  ؛يوشش هجر يكابلشاه و كابلشاه بزر حدود س  -

  ؛زك معاصريزك و نيبغو، نير ، شازكيتاردوشاد، ن  -
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  ؛يهجر يكصد وسيتا  يابومسلم از نهم هجر  -  

  ؛يكصد ونهم هجريهو در حدود   - 

  ؛)يهجر 253 - 34( از  ير سوريو شنسب تا ام يسور يماهو  - 

  ؛) يهجر 164( ا خاقان يخانان و  - 

  ؛) يهجر 145( شار معاصر منصور و مسلم   - 

  ؛) يهجر 164( خنچل   -  

  ؛يوچهار هجر يكصد وسين حدود يتگ  - 

  ؛يكصد وشصت هجري، ر ناصريام  - 

  ؛يكصد وهفتاد هجري،  ير بنجيام  - 

         ؛)ـ ه 200( و محمد بن خاقان ) ـه 176( ق حدود ير باليحسن بن ش  - 

  ؛) يهجر 234( ابن خرداد حدود  بقول شار  -

ه پاليلكتورمان، كلر، سامند، كملو، به -  م پاله يانه و بهيترر جن ،ه، انند پالهم، ج

  ؛يهجر 417تا     ياز دوصد هجر

، ابوعل -  رسل ي، مرسل بن منصور وسهل بن تيافل بن محمد، منصور بن افل

  ؛)يهجر 450( از دوصد وهشتاد تا 

تگيشارباد -    ؛ ) يهجر 365( ن شار از سه صد وچهل و هفت تا يك معاصر آل

تگ -  ن يگت، قرا»نيكتگيويس«ن ين ، سبكتگيتگ يرين ، پياتگن ، اسحا ، بكيآل

  . ) يهجر 370 - 352( حدود سال در 

 كتعدادياز قول  يبيحب يعبدالح استاد ،باشنديثق نمار مينوشته با بس يتوار   

اريك تعداد را تاريشواهد  يز از روين و نيرخم خ هاكرده اند يخگ عبارت  ، م

، هونچاو ووكونگ ،، ابن خرداد، ابن حوقليرونيحان البي، ابوروان تسنگياند از ه
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كر از قبل از م يپادشاه ينيدوره تخم . باشنديره ميوغ الد تا دوره يتوركان فو ال

  .شوديش از هزار سال ميب ين پدر محمود غزنويآخر سبكتگ

  

شان    :ا ت 
  

گرفته شده است،  كوشان ويا كوشانيان اصالً از كلمة قوشخان يا قوشخانيان  

الد تا يقبل از م 70 يان بزر در افغانستان و هندوستان از تاريكوشان حكومت

 ان در اواخر حكومتين ميدوام نمود و در )يالديم 488(ان در حدود يفتلي ظهور

ان يفتلي ايد يسف يهون ها يان غلبه نمودند وليران بر كوشانيا يهايساسان هايكوشان

 يرانيقباد ا )يالديم 488(نژاد بودند در حدود  يوچي يوشانشاهان ك يايكه از بقا

راتور  .را برقرار ساختند ها يا اسالف شان كوشانيها و يفتلي يرا عقب زدند وباز ام
  

  :ا ي
  

ان يز صدها سال در افغانستان حكم راندند كه شر حال آنها را با كوشانيها ن يفتلي  

  .مين رساله بگنجانيم دريتوانينم

ه كلم باشد چنديان ميفتليكه مربوط  يبيحب پوهاند ك نوشتهيدرباره  بخش نيدر   

تال آثار زبان و فرهنگ«: سدينويم يبيحباستاد . گرددير ميبگونه نقد تحر ان در يه

 تا كنون هم جز »خان« مانده كه از آنجمله لقب يره باقيوغ ي، درپشتو يالسنه افغان

ل و تورخان و مهرگ. شهرت دارد ن ناميان در هند بدو هر فرد افغ. بودنام هر افغان 

مجل «و جرگه  »ملت«لغات اول  ، همچنانستيار مروج افغانيبس يهم نامها

) يغلج( يو خلج) ساكه(سهاك  يو نامها يدر پشتو و در »لغاريا«رغل يو  »يشور

تال( يو ابدال ندان از خا -مهره كوله  -سهيمهرو( يرويو م) يكوشان( يكشان و) يه

تاليره در افغانستان از همان عصر ساكه ها و كوشانيوغ آفتاب .  »تسيان باقيان و ه
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ده خود همان مردم تاكنون  يبيپوهاند حب )... مختصريتار 79 ( نگفته كه او

ور نبوده كهيموجود اند و ا  استاد .بروند يآنها حكومت كنند وباز بكدام جائ ن

 افغانستان يان برساند در كتاب تاريفتليتبار را به  پشتون انيكه ابداليبخاطر يبيحب

 )م 488(ز ا بعد دو در عهد قبا«: وردين ميست و نهم چنيصفحه ب ز اسالم درا بعد

 فاتين تحرينسبت به ا .»بودند يائيكه از نژاد آر) يالخاندان ابد( يهفتل يهون ها

در  يملتان  باشند و احمد شاهياز پاكستان م ها اصالً يگفت كه ابدال اًد قاطعي بايتار

ن رساله ثابت يدر ل و فاكتيها را به صد دل يفتليملتان تولد شده و باز هون ها و

 استاد را از قلم خود ياديز ليگر دياز جانب د. باشنديم يكه توركان ختائ ميساخت

ام را كه ن »خان«باشند و كلمه ينم يائيآر) ديسف يهون ها(م كه آنها يآورد يبيحب

ن يچن »خان«درباره كلمه  يطبقات ناصر قاتيتعل در ي، خود وده اندينام يائيرآ

اب كه خاقان هم يسافرا ياز بن يكيخان ملك اعظم و هر: يكلمات تورك«: ورديم

شان پ ي اياما خاقان ملك اعظم تركست و خان رئ.  c 3117وان يدشود يده مينام

 ) (37مفات العلوم (» باشد اسالر ي، خان خانان و رئشانهشاه فرس خاقان مانند

  ).يطبقات ناصر 443

 و يائيدر با آنرا به آر يداند وليم يبه صراحت كلمه را تورك يبيحباستاد  نجايا   

   .دينمايه ميتوج يابدال

 يو جرگه مغول يتورك كه اول» اول و جرگه«گر يدر قسمت دو كلمه د   

اد هردو يل زيو با د مراجعه شود »هازبان يستيهمز يمرزها«باشد در كتاب يم

هرشاه بنام لغت پشتو ظا ن كلمات در وقت محمديا. ثابت شده اند  يو مغول يتورك

گر كه يثق و صد در صد دم معلومات .باشدياشتباه م شده بودند كه كامالً يمعرف

از مقاله دكتور  ينست كه نقل قوليدارد ا ه دو كلمه اول و جرگه وجوددربار

www.enayatshahrani.com



              -------------------------------------------------------------------------------------  تاریخچۀ اقوام در افغانستان

قو جرگه امن« تحت عنوان يابيفارهمت  بدون كم  »ياسيس يك بازي يمن

  : رديگيوكاست صورت م

ال جرگه    از اجالس بن  بعد يها ين بحبوحه جرگه بازيارسد كه دريم بنظر اص

هوده يت بااد معلوميازد يبرا» جرگه« كلمه يتعر چند سخن كوتاه درمورد

ال :نخواهد بود مردم  يو اجتماع ياسيات سيجرگه كه در تعامالت ح اص

الحاتيافغانستان در رد  در جامعه يده و كاربرد وسيشامل گرد ييگردهم  اص

الي، اافغانستان دارد خ يغورياو ياز فرهنگ مغول وزبان تورك ن اص ذ وم

 »ج«به ضم حرف » جرغه« يزبان مغلواژه جرگه در اصل خود به  تلف. باشديم

ن كلمه در ياستعمال ا. دباشيم يجلسه بزر قوم يمعن بوده و به »ر« وسكون حرف

  . گرددين واژه استفاده ميز ازيامروز ن يدارد كه برا يخيق تارينه عميشيمغول پ جامعه

ل مغل يقبا يسراسر »جرغه«ر ي، با تدوبحر بزر است يكه به معن »زينگيت«لقب    

خان «ز خان ينام چنگب بعداًن داده شد كه يموجيت يبرا مغل يمتشكل از خان ها

  .ديمعروف گرد »بزر

ال سيمنگول يدر جامعه امروز »جرغه« عظمت    تر از اص  كنگره معاصر ياسيا با

ال  ستعمال ا انتر از جرغهيپا يا جلسه دولتيبه نشست و »يقورال خلق«بوده و اص

ال . گردديم عمل معمول و مست زيكه در زبان پشتو ن يتورك »اول«و همچنان اص

خوذ از زبان توركاست ، يتورك، يمغول يها بوده و مستعمل به زبان يغورياو ي، م

ن واژه بنابر يا باشد كه اصليم يجانيو آذربا ي، قرغزي، قزاقي، تركمنيكياوزب

ده يتلف گرد »م «و  » واو«به سكون حروف  »اول« يغوريم زبان اويگرامر قد

  .است
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البرخوردار است يخيبرد سابقه تاراركه در افغانستان از ك جرگه    اص  ، احتما

 الديز ما بعددر سال چهلم  »بل« ين بخديدر سرزم ها يجرگه از ورود كوشان

ابق آن واژه  ياتينظر. را مانده استي به ميمس از » جرگه«هم وجود دارد كه م

   . ده استينسو در كشور افغانستان معمول گرديز خان بديزمان ورود چنگ

 ي، رساله و حتدانسته شد كه در مقاله يهم ضرور ين معلومات بخاطريا كرذ   

ال ياز نخبگان به ارتباط تعر يبع يعلم آثار خ اص  وهمچنان »جرگه« و م

  . دده بويه گرديق اراير دقيمعلومات غ »اول«

خ ا    ك ينگارنده است كه در صحبت زنده با  يادداشت هاين معلومات يم

 در )م2003(ام دور خان در تابستان سال ينيبنام دامب يائيشناس منگولزبان  داكتر

ك نو شكار يد گفت كه جرگه يبا « ).راستاريازطرف و(ده است يه گرديهالند ته

ور دسته جمعيحمردم مغول بود و در آن  كهزار دوصد يك ساحه ياز  يوانات ب

ك ساحه محدود قرار ي در يكه آنها را بكليشدند زمان يش رانده ميبه پ يكلومتر

شهزاد ه گان مغول به امرخان بزر س  بعداًز خان خان مغول يچنگابتدا  دادنديم

نكه نسل يا يپرداختند و در آخر برا يوانات محصور شده ميامرا به شكار ح

 يوانات باقيو و بخشش حفق نشود از خان بزر درخواست ع يوانات وحشيح

گر يداد تا شكار ديرا مورد عفو و بخشش قرار م شد و خان آنها يمانده تقاضا م

ان خان يام كه لشكرين گونه شكار جرگه در ايجرگه به تعداد آنها افزوده شود ا

بيش يك ما نور و آزمايبگونه پرداختند  يمغول به استراحت م  يات نظامقيا ت

از آن  يك حربيك تكتيان در وقت جنگ بگونه يگرفت تا نظام يصورت م

   .است يده جامعه بدويك پديند و جرگه در نو خود يمااستفاده ن
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 ياين كلمه از بقايكه ايساخته اند درحال يسهاك را به ساكه مساو يبيحب استاد   

 با آنچه يگرفته شده و ارتباط ساكزستان ويا ساقاستان و سجستان و يها و س يسكز

ر واض است كه دهند كه پيارتباط م »يكشان«به  را »يكوشان«. ندارد گفته اند

د، در توركستان نارتباط ندار يا ابداليپشتو و ياز كشان كي يبه ه يفتليو  يكوشان

در  يوجود دارد كه جمله توركان ختا  kocho Tsaidam »داميتزا كوشو«بنام  يجائ

ن نسب ياز هم ينست كه كوشانيا يار قويده بسيدارند و عق ستيز يآن جا

ل تاريامالوه كرد كه محمد د عيبا .اند گرفته شده »كوشو«  توركستان ين بغرا م

تخت يا پايشه دو مركز يان هميداند چون كوشانيكوشان را محرف قوشخان م يشرق

 يكين زمان دوپادشاه كه يآنها بود در ع يتابستان يگريو د يزمستان يكيداشتند 

نت و ولينا شهزاده يگريو د بزر پادشاه د راندنيم مبود حك يعهد و يب سل

كرد بغرا يم يحكمران يال پاكستان امروزيدر تكس يگريدر كابل بود د يكياگر 

كه در اثر كثرت تلف داند يم يا قوشخانيرا شاهان جوره  يپادشاهان كوشان

   .ل شده استيقوشخان به كوشان تبد

. گفته اند خاندان آفتاب ، مهره كوله و ازسهيرا به مهرو »يرويم«كلمه  همچنان   

ز اسالم در افغانستان آمده ا بعد »يرويم« باز اشتباه بزر كرده اند و نامنجا يدر

ده چهار »ريم«باشند كه يم يهردو الفا عرب »يو«و  »ريم« ابد يار كبار تعلق ميبه او

آفا ة كه در اسالم شهر »ي قرنيو«است كه  يعرب يعبر هم از كلمات »يو«و 

رتدارد توركستان  ين كلمات به كلمات توركيست و ايزيم )(، بدوران آنح

عيچ باشد و يم يتورك كه كامالً »تورخان«همچنان در كلمه . ندارد يارتباط اًن ق

سازد يشان را وادار ميآنها ا يپشتو دوست يگفته اند ول يآنرا تورك خود هم در با

گر در رد فرموده خود يد يك جايدراستاد  .سابق شان فرامو گردد يها كه گفته
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و  يز از عناصر كوشانيشان نيشمال هندوكش ا ي، مانند امرااننيتگ«: ورنديز مبا

رستان آمده هندوكش و تخا ياسالم به صفحات شمال اند كه در ازمنه قبل از يهفتل

ن كشور يرفته و از رجال همين را پين سرزميتمدن ا ت وفرهنگ وينجا مليو در

رغنداب و هلمند در غرب ا يجران ميشان بياز  يكي بنام يشوند و حتيشمرده م

ن به يتگ.... ين آباد گفتنديان آنرا تگيكه در دوره غزنو بود ي، شهريقندهار كنون

  ...).زا بعدصد ونه افغانستان كي ( .»ستيركت ن كلمهيكسر ت

بودن را فرامو و حق را  يائينجا آريدر يبيحب عالمه د كهيحظه فرمودمال نكيا    

رجو نموده  يترك محمود كاشغرر به كتاب لغات اليچونكه ناگز ،گفته است

پادشاهان كابل را تورك  يرونيحان البيهمچنان از زبان ابور يبيحباستاد . است

  ). افغانستاني هفتاد وپن تار( »راندنديدر كابل پادشاهان ترك حكم م« ورديم

شان تا  يايبقا يرد وليگيصورت م )يالديم 568(ها در سنه  يفتليدوره  سقوط   

در افغانستان مركب از «. مانديم يكوچك باق ياسالم بصورت امارت ها لياوا

تاليكوشان عناصر  79 (» ماندند يتا عصر اسالم باق يترك يو خاندانها ي، ه

   .م قرن بوده استيمدت حكومات شان در حدود شش ون).  مختصريتار
  

انيا نير   ا    :اا 
  

  ؛ )يهجر 250(ن غوير فريام  -   

  ؛ )يهجر 337 - 279( غونير احمد بن فريام -   

  ؛  )يهجرر 389 - 337(ابوحار محمد بن احمد  -   

  ؛ )يهجر 394(غون بن محمد يفر -   

  ؛ )يهجر 410 - 390(ابونصر احمد بن محمد  -   

  كصد وشصت ساليغون در حدود يفر) ـه 410(حسن بن ابونصر احمد  -   
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خ معتبرياز كتاب تار( د راندن حكم     . ) مختصر افغانستان و او از چهارده م
  

  

اان   ا       :ا
  

  ؛)يهجر 258 - 233 (اس از يداود بن ال  -   

  ؛ ) يهجر 268 - 260( جور از يابو داود محمد بان  -   

  ؛ ) يهجر 288 - 279( ابو جعفر احمد بن محمد از   -   

  ؛  ) يهجر 313 - 310( احمد بن محمد از جعفر بن   -   

   .)يهجر 372( احمد بن جعفر بن احمد در حدود   -   
      

كر  نيا. گر موجود بودند يد يادين خاندان حكمرانان زياز يبيحب بقرار ت

   . خاندانها در حدود چهارصد وچهل سال حكومت كردند

  

ا ر ا     :شا
  

  ؛) ريور امب يهجر 389سنه ( د يشار رش  -   

ور ام يهجر 405در حدود ( ابونصر محمد بن اسد   -      ؛ ) ريب

  ؛ شار شاه ابو محمد  -   

  ؛ ريشار اردش  -   

  ؛ ريم بن اردشيشار ابراه  -   

 389( شـاران غرجسـتان از    يسـنوات حكمرانـ   تعـداد  م ،يشار شاه بن ابـراه   -   

ان و حكمرانـان غـور   يـ غزنو يمركز يها ابد و تا زمان حكومتيآغاز م) يهجر

  ؛ راندندينده حكم مگبصورت پرا
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 سازدياندراب را در كتاب خود شامل م يك گروه از امراينام  يبيحباستاد  -   

ده كوشان يز بمانند شاهان ماضيد كه آنها نيفرمايم و   ؛ باشنديم يو هفتل ياز او

  ؛)يهجر 359( مكتوم بن حرب در حدود   -   

  . )يهجر 374 - 365( كتوم از حدود سهالن بن م -   
 

ن   :ايا 
  

تگ -     - 351(شـر داده شـد كـه از سـال      »كيـ «ن در ماده ين تا سبكتگياز آل

  ؛رسديم) يهجر 387

  ؛  )يهجر 387(ن يل بن سبكتگياسمع ريام -   

ان محمود غزنو -      ؛  )يهجر 432 - 387(ن از يولد سبكتگ يسل

  ؛ ) يهجر 421(ان محمود ر محمد بن سليام -   

ان مسعود بن ال -      ؛ )يهجر 432 - 421(ود ن محماسلسل

ان محمود  -      ؛ )يهجر 432(بار دوم محمد ولد سل

ان مسعود  -    ان مودود بن سل   ؛ )يهجر 441 - 432(سل

  ؛  )يهجر 441(بن مودود  يانثمسعود  -   

  ؛ )يهجر 441(بن مسعود اول  يعل -   

  ؛  )يهجر 444 - 441(د بن محمود يالرشعبد -   

 444(» رفت ياز غالمان محمود بشمار م يكيل محمود نبود و ياز فام« طغرل  -   

   ، ر لقب داده انديآنرا بنام طغرل غاضب ن ،)يهجر

  ؛  )يهجر 451 - 444(فرخزاد بن مسعود اول  -   

ان ابراه -      ؛  )يهجر 492 - 451(م بن مسعود اول يسل
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  ؛ )يهجر 509 - 492(ن بن مسعود سوم يعالوالد -   

  ؛  )يهجر 509(رزاد بن مسعود سوم يش -   

  ؛  ) يهجر 511 - 509(ارسالن شاه بن مسعود سوم  -   

  ؛  ) يهجر 552 - 511(بهرامشاه بن مسعود سوم  -   

  ؛  ) يهجر 557 - 552(هرام شاه بخسروشاه بن  -   

ان از يـ حكومت غزنو مدت ،)يهجر 583 - 557(خسرو ملك بن خسروشاه  -   

بشـمار   كصد ونودو شـش سـال  يتا خسرو ملك در حدود  يمحمود غزنو دوره 

 شـود كـه  يو شش سال م يش از محمود سيان پيغزنو يرود و مدت حكمروائيم

   .دان افغانستان بودنيودو سال فرمانروا يدوصد و س ين توركان قرلقيا اًجمع

  

  :ا
  

ان -      ل بـن سـلجو  يـ كائيگ محمـد بـن م  يـ ن ابوطالب طغرل بيركن الد السل

  ؛  )يهجر 455 - 429(

ان آل ارسالن بن جغر -      ؛ گيب يالسل

ان ملكشاه بن آل ارسالن -       ؛ السل

ان برك -      ؛ ار بن ملكشاه يالسل

ان محمد بن ملكشاه آل ارسالن  -       ؛ السل

ان مغ -      ؛ ن ملكشاه ن سنجر بي الديالسل

ان محمود بن محمد بن ملكشاه -       ؛ السل

ان طغرل بن محمد  -      ؛ السل

ان مسعود بن محمد  -      ؛ السل
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ان ملكشاه بن محمود بن محمد بن ملكشاه -      ؛ السل

ان محمد بن محمود بن محمد -       ؛ السل

ان سل -       ؛ مانشاه بن طغرل بن محمد يالسل

ان طغ -    ان در يسلجوق اين. )ن ملك اهل سالجقهيآخر(رل بن ارسالن السل

 يعنيشمال افغانستان  ينكرده اند و گوشه ها يسرتاسر افغانستان حكمران

  .ستان افغانستان متعلق به آنها بودتورك
  

ا ا ت  ا    :اد
  

  ين تاريمتحرف يبرا«ست و بازهم ين ين پادشاهان شكيدر تورك بودن ا گرچه    

نساب كه تحق يشبانكاره ا). راستاريو( »گردديم يدهان ادي اد يز قاتيدر مجم ا

» است هم از ترك »انيخوارزمشاه« نين سالطياصل ا«: د كهينمايم ديكأنموده ت

نساب 134 (   .)مجم ا

   ؛نيخوارزمشاه اتسزبن محمد بن انوشتگ -   

  ؛ل ارسالن بن اتسزيخوارزمشاه ا -   

ان شان بن اخوارزمش -      ؛ل ارسالنياه سل

  ؛ل ارسالنيخوارزمشاه تكش بن ا -   

ان عالوالد -       ؛ل ارسالنين محمد بن تكش بن ايالسل

ان معظم جالل الد -       ؛بن محمد بن تكش ين منكبرنيسل

  ؛رشاه بن محمد بن تكشين پيا الديغ -   

ان ركن الد -        ؛)ـه 390 - 300( ان از يدودمان اول خوارزمشاه ،ين غور سانجيسل

در حدود سه صد  اًجمع، )يهجر 617 - 408( ان از يدودمان دوم خوارزمشاه - 

   .سال حكمراندند
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   :ا 
  

م ين رساله درباره اصل و نسب آنها ذكـر نمـود  يدر كه يخلج يها يخاندان غور   

نت ها بعداًو  يمحل ي امرايام منحيم اياز قد افتند و آنهـا  يت بزر دس يبه سل

  :التبار ها اند يجمله ترك

   ؛)ـه 550 - 40(ن از ين بن عزالدير شنسب تا ملك شجا الدياز دوره ام -   

  ؛) يهجر 551 - 544( ن از ين جهانسوز بن عزالديعالوال -   

  ؛ ) يهجر 544 - 543( ن از ين بن عزالدي الديس -   

   ؛ ) يهجر 540( ن ين مسعود بن عزالديملك فخرالد -   

   ؛)يهجر 551( ن جهانسوز ين محمد بن عالوالدي الديس -   

  ؛ ) يهجر 599 - 558( ن محمد سام از يا الديغ -   

ان معزالد -       ؛) يهجر 602 - 569( ن محمد سام از يسل

ان غ -       ؛)ـه 607 - 599( ن محمد از يا الدين محمود بن غيا الديسل

ان بهاوالد -       ؛)يهجر 607( ن سام بن محمود يسل

   ؛) 611 - 607( ن جهانسوز از ين اتسز بن عالوالديعالوالد -   

  ؛ ) 612 - 599( ن در حكومت خود غور از يعالوالد -   

  ؛ )يهجر 618حدود ( ن يملك ناصرالد -   

ان شم الد -      ؛)يهجر 650حدود ( ن مسعود ين بن فخرالديسل

ان بهاوالد -    پانزده ،)يهجر 602 - 587( ن محمد از يسام بن شم الد نيسل

   ؛)يهجر 612 602( ن سام از ين بن بهاوالديجالل الد -

هفـده   ، )يهجر 612 - 602( ن مسعود سام از ين مسعود بن بهاوالديعالوالد -   

دوران  اًجمعـ  ،)يهجـر  610حدود ( ن محمد ين مسعود بن شم الديعالوالد -
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كـه   يناصـر كتـاب طبقـات    در.  پن صد سال بوده اسـت  ش ازيحكومت شان ب

اســت بنــام  يعنــوان ،ديــنمايل ميرا تشــك يبــيحب قــات پوهانــديتحق يمنبــ اصــل

خارسـتان و بام ين الشنســبيالسـالط «  يــك رديــدر بـا ب  و مــا جملـه را » انيــه ب

   . ميديگنجان
  

كور دربـاره تـورك هائ     كـه در هنـد حكومـت كردنـد و ارتبـاط      يدر كتاب مـ

   :نامند يه ميرده است كه جمله را شمسن غور دارند آويم با سالطيمستق

ب الد .1 ان ق    ؛ ين معزيالسل

ب الد .2 ان ق    ؛ن يآرامشاه بن سل

   ؛ين قباچه المعزيالملك ناصرالد .3

  ؛ ين طغرل المعزيبهاوالد .4

  ؛ يرالخلجاين محمد بختيارالدياخت يالملك الغاز .5

  ؛ران خل ين محمد شيالملك عزالد .6

   ؛ يمردان الخلج ين عليك عالوالدالمل .7

 ؛ين خلجين عو حسيالملك حسام الد .8
  

   : دارديه هم منهاج سراج عالوه مين شمسيدرباره سالط

ان المعظم شم الد .1 انيالد و اينالسل    ؛ن ابولمظفر التتمش سل

انيد ناصرالديالملك سع .2   ؛ن محمود بن السل

ان ركن الد .3   ؛روزشاه ين فيسل

  ؛يمعزن طغرل اليالدابه .4

   ؛يار الخلجين محمد بختيار الدياخت يالملك غاز پن .5
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  ؛ران خل ين محمد شيالملك عزالد .6

الد .7   ؛ يمردان الخلجين عليالملك ع

منهـاج سـراج    ه هم ين شمسيدرباره سالط ، ين خلجين عو حسيالملك حسام الد

   :دارديعالوه م

ان المعظم شم الدن .1 انيوالد ايالسل    ؛ن ابولمظفر التتمش سل

ان يد ناصرالديالملك السع .2   ؛ن محمود بن السل

ان ركن الد .3   ؛روزشاه ين فيسل

ان رض .4 انيا والديه الدنيالسل    ؛ن بنت سل

ان عال .5    ؛روزشاهين مسعود شاه بن فيلداسل

ان المعظم ناصرالدن .6 انيا والديالسل  ؛ن ابوالمظفر محمود بن سل
  

بـدوام شـاهان تـورك     يبي حبيبه تصح يمنهاج سراج در جلد دوم طبقات ناصر

  : دهدين ادامه ميدر هند و افغانستان چن

   ؛)راستاريو( »قزل خان «ن سنجر كزلكخان يالد ملك تاج .1

  ؛ ياز المعزير خان ايملك كب .2

   ؛ يرالبهائين اتميملك نصرالد .3

  ؛) راستاريو( »گ چهيبيآ«بك چه ين اي الديس .4

ب ملك .5   ؛بك ين ايالد ق

  ؛ يالمعز يسين تايملك نصرت الد .6

  ؛ن طغانخان طغرل يملك عزالد .7

ن يـ باشـد و ا يم تمـر  يغـور ياو يمور بزبان تـورك يتلف ت« رخان وميملك ت .8

  ؛)راستاريو( »هم دارد يگريد يمعن كلمه 

www.enayatshahrani.com



              -------------------------------------------------------------------------------------  تاریخچۀ اقوام در افغانستان

  ؛ن مبارك الخازن يدالديملك هندو خان مو .9

  ؛ن يتكين قراقش خان ايار الديملك اخت .10

  ؛ه ين تونيار الديملك اخت .11

  ؛نيتكين ايار الدياخت .12

  ؛ ين سنقر روميدرالدملك ب .13

  ؛ن سنجر قتلق يملك تاج الد .14

  ؛تخان ين سنجر كريتاج الد .15

ائين اي الديالملك بت خان س .16    ؛يبك خ

  ؛ن سنجر ترخانيالملك تاج الد .17

   ؛طغرل خان  »راستاريو –گ يوزبي«وزبك ين يارالديالملك اخت .18

ارســالن از زبــان «،  ين ســنجر ارســالن خــان الخــوارزميالملــك تــاج الــد .19

ور و غران است يش يبه معن يغورياو يكتورر   ؛»راستاريو –ر د

انيالملك عزالد .20   ؛ ين كشلوخان سل

   ؛گيدادب ين اركلي الديالملك س .21

   ؛ين نصرت خان سنقر صوفيملك بدرالد .22

  ؛رخان ين شيملك نصرالد .23

   ؛بكين اي الديخان س يملك كشل .24

عظم به .25 انن ال خان بليالحق والد االخاقان المعظم الخان ا   .يبن السل
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  :ا           
  

   ؛ ) يهجر 618 - 616( ز در افغانستان از يچنگ  -   

  ؛ )يهجر 618( ز يبن چنگ ياوكدا  -   

  ؛ ) يهجر 639 - 618( ز از يبن چنگ يچغتا  -   

   ؛ ) يهجر 620در حدود ( ز خان يخان بن چنگ يتول  -   

كو بن تول  -      ؛)يهجر 649 - 639( ز از يبن چنگ يقراهو 

كو   -       ؛ ) يهجر 643در حدود ( ارغون بن اباقا بن هو

مور ير تيز آن اما بعدكصد سال در افغانستان حكمراندند و يمغول در حدود  حكام   

و افغانسـتان وممالـك    يمركز ياير قدرت آسيسر برد و خوديران را بيزيچنگ شهير

  .نشست گريد
 

ا ا ا  ان   :د ا
  

 يكـه و يزمان يده بود وليبقدرت رس) يهجر 771(ش از يقت پيمور در حقيت ريام   

او را   حكومتيرتا اًبود بن) هـ  771(درآورد ، آن سال  يرا از پا ين مغوليرحسيام

 ادآور شد ي ديكه باينمود ، موضوع ياز آن انتخاب كرده اند و او چهل سال حكمران

 يك تـار يـ  يالبتـه بـرا   نيـ گفته است و ا يزيمور را چنگير تينسبت ام يبيحباستاد 

تواند يك مردم مي يتار ن اشتباهات در حقي اشتباه بزر است كه تكرار چنينو

س و  يمور فرزند تراغاير تيام . گردد يگناه تلق  ياز خانـدانها  يكـ يخان از قوم بر

 مور كه خـود ير تيام زا بعد . باشديم »شهر سبز«ب و مشهور سمرقند در شهر كش ينج

راتو ن نسل تا زمـان  يبود ، چند ش ساختهير بود و افغانستان را مربوط فتوحات خوام

ان حس  از . بابر در كابل حكومت كردنـد  ن محمديرالديظه قرا در هرات وين بايسل

ده ام ان. مور بود ير تيبدخشان تابه هرات بشمول كابل و بل بدست او د يابوسع سل
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دهيكرد ، به هريب ميمور را تعقير تيام يخ مش اًبيتقر كه قـه   خود ك از او هر من

رزا يـ و م كيـ اولو ب رزايكابل م ، دررزايدر قندهار مراد م افغانستان را داده بود، مثالً

ان يـ موريبه هرصورت ت . كردنديم ره حكومتيرزا وغين و در هرات بابر مي الديو

  . راندند افغانستان حكم در) يهجر 920 - 771(از سال 
  

ا ا : ا ا را    :د 
  

   ؛ ) يهجر 807 - 771( مور مشهور به كورگان و صاحبقران از يت  -   

  ؛  )يهجر 850 - 807( مور از ير تيرزا بن اميهر ماش  -   

  ؛ )يهجر 853 - 850( بن شاهر از  كيولو برزا ايم  -   

   ؛ ) يهجر 854 - 853( مور از يبن ت گيولو با  بنيرزا عبداليم  -   

بـن  » سـان در هـرات و شـر    نبرپـا كننـده ر  « رزا يسنقر ميابولقاسم بابر بن با -   

  ؛ )يهجر 861 - 851( شاهر از 

  ؛)ـه 873 - 861( مور از ير تيرانشاه بن اميرزا بن ميرزا بن محمد ميد ميابوسع  -   

ان حس  -    ر يـ  بـن ام يقرا بـن عمـر شـ   ين منصور بن بايا الديرزا بن غين ميسل

   ؛ )يهجر 911 - 873( مور از يت

   ؛رزاين ميرزا و مظفر حسي الزمان ميبد  -   

نمودند و  يهك سال پادشايكصد وچهل وين يدر هرات تخم يموريشاهان ت  -   

كور را از پا يبانيخان ش كياوزب ةز آن قوا بعد    . در انداخت يسلسله م
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ا ر يا د:  ان   :ا د ا
  

 نيجـالل الـد   د بـن محمـد بـن   يبن ابوسـع  ين محمد بابر بن عمر شيرالديظه  -   

  ؛) يهجر 937 - 910( مور از ير تيبن ام ران شاهيم

  ؛ )يهجر 963 - 937( ون بن بابر از ين محمد هماينصرالد  -   

  ؛ ) يهجر 960حدود ( كامران بن بابرشاه   -   

   ؛ )يهجر 1014 - 963( ون از ين محمد اكبر بن همايجالل الد  -   

  ؛ ) يهجر 990حدود ( ون يم بن همايمحمد حك  -   

  ؛  )يهجر 1037 - 1014( ن اكبر از ير بن جالل الديجهانگ  -   

  ؛ ) يهجر 1068 - 1037( ر از يشاه جهان بن جهانگ  -   

   ؛ ) يهجر 1118 - 1068( ب بن شاه جهان از ياورنگ ز  -   

   ؛ ) يهجر 1124 - 1118( ر از يمعظم شاه بن عالمگ  -   
  

راتور مقتدر بـابر  ب كه يز اورنگ زا بعدقت يحقدر     ي، زعمـا بـود  يمـور ي، تيام

ان در افغانســتان بشــمول شــاهان يــبابر يمجمــو حكومــت دار. برنخاســتند بــزر

قـت دوره  ينمـود و درحق دوصـد وپنجـاه سـال دوام     250در حـدود   يبـابر  كوچك

 نـه سـال حكومـت    يپ از سه صدوسـ  )يهجر 1847(هندوستان بسال  ها در يبابر

   . دنديرا سربر يموريمسلمان ت  ها جمله شهزادگان توركيبد كه انگليخاتمه م
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ا    :ا انا   را  شا
  

  :را  :ا

   ؛يالديم 1884ران يو ختم حكومت م )م 1751(منه ير اول مي جلوس ميتار  -   

  ؛ يالديم 1751آغاز كار  يمنگيخان م ير اول بنام حاجيم  -   

ور خان ختم كار ير آخر بنام ميم  -       .يالديم 1884ر د
  

ا : ا شا   :د

خر توركان قلماقيپ    ن يهم قرغز بودند و از ياز نسل تورك ها يش از شاهان مت

جمال آغه و  ،»گلبهار«گل آغه  يده شان در اطراف كابل بنامهااو يشاهان قلماق

سـه شـهزاده بـه     نيـ ا(، ار كردنـد يـ سـكونت اخت  يبنـابر علتـ  » در لوگر«محمد آغه 

با دو  يسالنگ يبايدرواز دل نبستند و گل آغه بنسبت عشقش به دختر ز يحكمران

 يادل اسـت و اسـن  يـ مدت حكومت قلما هـا طو . برادر درواز را ترك كردند

   . مين خصو بدست نداريدر
  

ا :  ر د ا  ان شا ر    :اشا   ا ن ش
  

با    خر كه ابو آنها ندر محمد خان پادشاه بل  ينسب شاهان درواز كه شاهان مت

   :گردديم يب معرفيترت نيباشد به ايم

سـر ين محمد خان و تارير محمد خان بن ددپادشاه بل ن  -     ار محمـود  بحرا

 يكتابدار بنام او نوشته و اهدآ كرده است ،از نـدر محمـد خـان دو فرزنـد بنامهـا     

  ؛ز خان يخان و عبدالعز يسبحان قل

   ؛خان و عبداهللا خان  يخان دو فرزند داشت ، اسكندرقل يسبحان قل  -   
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د هايمحمد مق  -     بل او در يم خان فرزند عبداهللا خان پادشاه بل كه سلسله او

ل »  يم خـان ي مقيتار« بنام او  يپادشاه شدند و كتاب نظـر    شـده اسـت كـه از   يتـ

شته است    . نگارنده گ

دةخان  ياسكندر قل  -    ، بدرواز بود يكه شهزاده بل بام خان يسبحان قل از او

 يمردم درواز بدست آورد و شاهان قلمـاق  يدرواز را با همكار يمقام شاه رفته و

خر درواز همـ   .عدوم ساختند را از درواز م  يقلـ  رن اسـكند يو شاه اول شـاهان متـ

   . باشديگ ميب

  : شاهان پيش از شاهان متأخر درواز عبارت اند از

 شة قرغزخان از جم قلماقيان درواز  -

 شة محمود خان  -

 شة فوزه خان  -

 شة محمد خان  -

راب خان  -  شة م

دة او د(           ر گلبهار جمال آغه و محمـد آغـه   غالباً آخرين شاهان قلماقي كه او

  ). هجرت كرده اند

دة اشترخانيان اند   : شاهان متأخر درواز كه از او

 شة اسكندر بيك اولين شاه اشترخاني  -

 شة درواز خان  -

 شة تورك خان  -

راب خان  -  شة م

 شة سليمان خان  -
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 شة ابراهيم خان  -

ان محمود  -  » شة محمود خان«شة سل

 شة احمد خان  -

 ن شة اسمعيل خا -

 شة ابراهيم خان  -

 شة درواز خان  -

  شة سراج الدين خان  -

خـان  يمحمـد ول  ة خـان عبـارت از شـ   يابولف ةش فرزند از بقاياي شاهان درواز    

نت اعليوك يدرواز رتيل السل بـاره   در  يابـــ كت. باشد يم يشاه امان اهللا غاز ح

  .ده استيرس ر و به چاين قلم تحريا از
  

ا :د   :را 
  

  ؛ ) پنجاه سال حكومت كرده( گ خان ياربير يم  -   

  ؛  )هفت سال( گ يمان بيشاه سل  -   

  ؛  )پن سال( خان  يوس علير يم  -   

   ؛ يوس علير ير پادشاه فرزند ميم  -   

  ؛ ) هژده سال( ن يالد اير ضيم  -   

   ؛ مانيمان خان بن شاه سلير سليم  -    

  ؛ن يالد ايض ريرزا نبات ابن ميم  -   

   ؛ يوس علير ير پادشاه بن ميم  -   

  ؛) هفت سال(مان خان يسل  -   
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ان شاه فرزند م  -     ر يـ ن بـن م يرزا برهـان الـد  يم( ر پادشاه ملقب به اژدهار ، يسل

ان شاه پادشاه اعزاز   .)يپادشاه و برادر سل
  

ا ا :     :ر  شا 
  

  ؛ر نبود مگر حكومت كرده است يقرلق مآقسقال بهادر از طائفه   -   

  ؛  )يقمر 1237 - 1207( ر محمد شاه بار دوم از يم  -   

ان ولد ميم  -       ؛ )يقمر 1267 - 1237( ر محمد شاه از ير سل

  ؛نشست يريبر مسند م ) 1267(ر محمد شاه از آغاز سال يگ خان بن ميب ارير يم  -   

   ؛ )چهار سال( گ خان ياربير يم ياه و عمور محمد شير كالن برادر ميم  -   

ر يم زا بعد ، )يقمر 1285 - 1283( ر محمد شاه از يمان شاه ولد مير سليم  -   

غن قرار) يقمر 1300 - 1286(حكومت بدخشان از  مانيسل  بدست خانان ق

غن  ممنو است يل توركان است وقدغن بمعنياز قبا يكي. گرفت از  يكيو ق

در كنار شانزده  يغن كنونش از هجوم مغول در قيت كه پ تورك اسيطوا

  )راستاريو( .كردنديم يگر تورك زنده گيله ديقب

   ؛ )پن سال( گ خان ياربير يم

سـال حكومـت    يند كه او سيها گو يست سال ، بعيب( ن ير شاه زمان الديم  -   

  ؛ ) كرده است

هللا خـان و سـردار نصـراهللا خـان     ب اير حبي، مادران ام) پن سال ( ر جهاندار شاه يم

   ؛ستير بدخشانين ميهم يز هاياز كن يكيدختر 

راب شاه   -      ؛)م ساليك و ني( م

   ؛) م ساليك وني( ر جهاندار شاه يبار دوم م  -   
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 يبدخش يگم مخفير پدر مرحومه شاه بين مي، ا)پن سال(ر محمود شاه يم  -   

   ؛باشديم

بدخشـان بمـدت پـن سـال در     «، ) ك سـال يـ (مان يلر عالم خان بن شـاه سـ  يم -   

  ؛»خان يرعلير شيتصرف ام

مرير بابا خان اميم  -      ؛ ار ا

ر يـ ن خان و ميالد ر زمانيم ين پادشاه بنامهايدو فرزند ا( رشاه يشهزاده حسن ولد م  -   

  ؛ )داشتند يشهرت بسزائ ب اهللا خان و شاه امان اهللا خانير حبيگ خان بدوره امياربي

بدخشان كه  رانيم . ر بدخشان بودين مير آخرين ميا) هفت ماه(ر عالم خان يم  -   

: گرفت ن شكل آغاز حكومت آنها قراريباشند به اياز توركان سمرقند م اصالً

مريب يارير يام« ن خود عازم بل گرد اگ خان م ا بمالقات سبحان  دهيآقسقا

كن دريگردخان مشرف شده پ از چند روز مرخ  يقل حكومت و  ده و 

ه بدخشان برسم استقالل از طرف خان بليب ياريريمسند م  گ خان در خ

ن وقت يدر)  بدخشاني نهم تار(» .افته بملك بدخشان آمدند يرخصت 

دة خان بود و يبل سبحان قل پادشاه خان است كه  ين سبحان قليهم از او

و معلوم . فرستاد پادشاه ملك درواز  يخان منح ياسكندر قل را بناميي شهزاده 

 1068  ران ازيآغاز حكومت م.اد داشته استيخان قدرت ز ياست كه سبحان قل

صد سال حكومت يس اًبيباشد كه تقرير عبدالرحمن خان ميتا دوره حكومت ام

  .كردند
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ا : ا شا ا      :اش
  

م و يآورد يجا دنكه تورك ها به شغنان حكم رانده اند در چنيدر قسمت ا    

نهم اسناد كم  ها بودند ، درباره  ان كه جمله توركيران باميوجود دارد ، اما م  ب

   . شده است نوشته مجموعهن يشان در

غن كه مركز عمده شان خان آباد امروز يهمچنان در قسمت خان ها    بود  يق

   . مياورديآنرا ن يلين مقاله شكل تفصيبدست آمد و در  معلومات كمتر

كه  ، خل ها و ترخان هاها ي، سورها ي، لودهين تغلقيه با از سالطياحصائ در   

افغانستان  را به يادين هندوستان كه تصرفات زيشان در سرزم ياده حكمروائيز

م يننمود نجا ذكرير نظارت وحكومت خود داشته اند دريز هم دوام داده و

ش يب اًبيتقر كه امكان داشتيائتا ج اًگردد بنيم ليراكه موضو بدان نسبت طويز

حكومت كردند و  را در افغانستان كه  يا سلسله حكام توركيست خانواده وياز ب

افغانستان بودند  تورك ها مربوط آن شاهان  يو شهكار يخيجمله آثار تار

م و يتورك ها را در افغانستان در هر گوشه قرار ده يحكومت ها اگر. ميآورد

 حكام يمختل افغانستان منح يله را در گوشه هاچهار سلس ايهمزمان سه 

ور .كردند يهزار سال را توركان حكمروائ م دست كم سهيبشناس مثال  ب

مستقل  يان كه البته همزمان و گاهيان و غوري، سلجوقاني، غزنوانيغونيفر

 ده شمار شوند بازهم حدود سه هزار ساليحك عاليحكومت كردند و اگر از هر 

وين احصائيو ا.را دربر خواهد گرفت اده تر يا زيو  ك ها و انوك هايه شامل 

عر شود  اًمكرر ديو با. آنها را به پشتونها نسب داده اند يبيحب باشد كه پوهانديم
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ك را كه كلمه يو ،ده انديال موضو را به پشتون كشانيخ ياز رو يو كه اصالً

ر د بعداًنموده و  ترجمه را بزر و سردار »يلو«ل كرده و يتبد »كيلو«اصل به 

، آنها ندارد شهيبصورت ق اساس و ر آن باره كتاب نوشته است كه اصالً

 باشند كه قبالًيم يختن يها و هون ها يفتلي، ها يجمله از نژاد كوشان »ك هايو«

كلمات . به تبار پشتون ندارد يم كه آنها ارتباطيهم از گفته خود استاد ثابت ساخت

اگر ساخته  اًباشد، فرضيبافته م ك فق ساخته وينوك است و لوك و ايو ياصل

ست و يچ يكه در تورك »يلو«لغت  يم به معنيسازي، خوانندگان را راج منباشد

قات استاد يجمله نوشته ها و تحق را از يد متون توركي، و بنگردارد يچه معن

س را    . بر
  

ا         : ر 
  

 شـمار ره يما وغيك تعداد برادران تورك هزاره و ايرف اشتباه  يبرا نكيا   

 ق جملـه يـ ، و ناگفته نمانـد كـه تعـداد عـرو دق    ورميتوركان را م يعروقها قيدق

از  يكـ ي را ملت تـورك يتوركان از امكان دور است تا در نوشته ها آورده شود، ز

 كـه  شـوند ين زده ميون تخمـ يـ پنجاه مل ا و در حدود سه صد ويبزر دن يملت ها

 يـ نسـت طوا يا. برنـد يات بسر ميبزر ح يا و اروپا در قسمت هايدر خاك آس

   :تركان

ــ -2 ،نــگيم  –1    اون  -7 ،يســارا -6 ،ريــجال -5 ،اونغجــت -4 ،قــر -3 ،وزي

، ي، بربـر ي، زاولـ مـان، تـوركمن  ي، ناتارتا(تورك هزاره  -9 ،قونغرات -8 ،)هون(
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،خل چخل قرلق، چگل ، غل گـر  يد يفرع يره نامهاين وغ، ترخاچكهي، چني، 

ان اصل اقوام تـورك  ينجا آورده شدند در مير كلمه هزاره كه دريز ينامها و البته

 ،آر -12 ،)مانينا(مان ين -11 ،نيچ -10 ،)شوندينجا آورده ميرند و دردا وجود

ــا –16 ،قلمــا  -15 ،چــاكيچ –14  ،قبچــا -13  -18 ،اونگقــوت -17 ،راتي

غن  - 21 ،نيچمرچ – 20 ،بوسال – 19 ،تورگاوت غن قوم بزرگ( ق اسـت   يق

 ،)باشـد يز ميـ بزر تـورك ن  يخانها از يكيات بغالن ، تخار و نام يو كه شامل

مـا  يا - 27 ،يبـوزا  –26 ،راتيقو  25 ،رايبو –24 ،نگيك –23 ،يقلچ  –22

  يو زور يروزكـوه ي، فيدي، جمشـ يمنيتا : باشديله ميچهار قب يما ها كه دارايا(

باشـند و اصـل   يم يمـور يو ت يآنهـا سـور   د كـه ييم يگريدونام د يدر كنار زور

د آمـده  يـ ه آن پديغـورات وجـه تسـم    »زوركـوه «اسـت كـه از    يكلمه همان زور

چ  – 32 ،)يقچ( يقوچ - 31 ،اوزجه  30 ،يقانل – 29 ،يختا – 28 ،)است  ،يبـو

 -38 ،اوتيــبو –37 ،وتيــج -36 ،تيــج –35 ،جولــون –34 ،ياوفالچــ –33

ت –39 ،ياوترانچ  ،تيقانغ – 43 ،تيمانغ – 42 ،اونقوت  –41 ،تيكرا –40 ،ار

س – 48 ،بورقاوت – 47 ،تيمرك 46 ،قاچات – 45 ،ماوتياو – 44  – 49 ،قورا

ف  ،تركمـان  – 54 ،يقدا – 53 ،اوغالن – 52 ،قيش ليق - 51 ،يلچيا – 50 ،قار

 ،رمادان – 61 ،يرداريق – 60 ،مچت – 59  ،تاما – 57 ،نيتاب – 56 ،دورمان – 55

 – 67 ،يروچــياو – 66 ،قرغــز – 65 ،توقســابه – 64 ،يآدا – 63 ،مومــون – 62

 – 72 ،)تبـا ( باتـا  – 71 ،جورگـا  – 70 ،سونياو – 69 ،بوزات – 68 ،راتيج

 – 78 ،انيقا – 77 ،الويت – 76 ،تاتار – 75 ،يوماـت – 74 ،سولدوز – 73 ،سونيقو

وتقـ  – 79 ،نيشر  ،ريـ آغ – 83 ،ابـاقو ي – 82 ،غـور ياو – 81 ،چلقـ  – 80 ،ور

 ،چـوران  – 89 ،قيقوچال – 88 ،مجار –87 ،تانيمو – 86 ،بوزا –85 ،بوزان  -84
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ـا  - 94 ،قزا -93 ،نقوس – 92 ،)نيبهر( ن يبار - 91 ،چورچوت – 90  ،قره قل

 ،اومـوت  – 99 ،وـنگلـ ق – 98 ،ورغاـتـ  – 97 ،وچامنـقـ  – 96 ،يچـا  رهـق – 95

غن و و ينام قوم اصالً بغالن: (بغالن -100 ت بغـالن بنـام همـان    يـ است بمانند ق

س  – 103 ،نيقـرق  – 102 ،يلقـ  – 101  ،قوم منسوب است  ،دورمـان  – 104 ،بـر

چوبرغـان   - 107 ،)د در ارگـو نـ يهم گو ياوترنچ( ياورتاچ – 106 ،بچقر – 105

را بـه حـرف    »« است كه اعراب حرف گرفته شده ن كلمهيشبرغان از هم اصالً(

 – 111 ،يچ – 110 ،)عرب(ارب  - 109 ،نيآلچ – 108 ،)مبدل ساخته اند »«

ت چـ   - 112 ،لنگـور  ت – 113 ،يفـو  ،دايـ تو – 115 ،يبـا  يجـان  - 114 ،ار

 ،بر – 120 ،راي –119 ،چقما -118 ،)مغول(موغول  - 117 ،قوچا  -116

 -126 ،قتمـا  -125 ،بـرا  – 124 ،اورتا – 123 ،وـچ  –122 ،اسرا -121

 ،نيچـ  -131 ،خلـ – 130 ،چكـه يچ -129 ،ازا – 128 ،بورلـق  – 127 ،ركهيم

ر   -136 ،ارگـو  -135 ،درخـان  -134 ،ترخـان  –133 ،چوگل -132 و صـد   سـا

   .گريد يها
  

گر يد به عبارها يم كه تمام اقوام ويديجه رسين نتيقات و كاوشها به اياثر تحق به    

 يها ان توركيدر م اًنيرك ها موجود بوده ، عان تويكه در ميفيل ها و طوايخ

گر طوائ ي ديرد  ركلمه مغول و عرب را كه د و دو . هزاره وجود دارند

باشند ، البته يتورك شده و اعراب تورك شده م يم ، آنها مغول هايمالحظه نمود

باشد كه يگر مياعراب از نسل د يندارند ول يمغول و تورك چندان تفاوت

   . ندينمايست ميكنار هم ز برادروار در
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ا    
  

ا   ا 
  

بوده  م با آنهايم كه رو و روان من داينمايبح م ين بخش درباره كسانيدر       

  .است

باشند كه در قاطبه يم تورك ميار مهم و قديبس ياز شاخه ها يكيها  هزاره    

استاد  .و ها آورده انديتوركان توكا يد ويسف يموثق آنها را از جمله هون ها يتوار

 در شمال هندو كش و يالديدر نص اول قرن هفتم م«: سدينويم يبيحب يبدالحع

) »يفتلي« يهفتل يكوشان يايبقا(و يكاز نژاد تو ييمنه امرايبل و م تا ت تخارستانيو

  .) افغانستانيتار 107 . (بودشان قندوز يداشتند كه مركز ا يحكمران

عه ير شياز افاغنه آورده اند و گفته اند از عشا يهزاره را قوم در فرهنگ آنندراج   

هب  نكه خودشان يست دارند ونه اينست كه در افغانستان زيمول افاغنه ا منظور. م

 فم كه مركز و اطرايعه بودن مردم هزاره بارها گفته ايباشند و در قسمت ش پشتون

 ار بزر شان در سرتاسر افغانستان اهليت بسيك اكثري يعه اند وليهزاره جات ش

 . باشنديسنت والجماعه م

 همچنان در. آمده است »وارين ديپائ ةحص«در فرهنگ دهخدا  »هزاره«كلمه  يمعن  

و  يشوخ يبه معن »يهزل« را آورده اند كه» هزاله«كلمه هزاره لغت  يتشابه تلفظ

م به حرف زآ در اثر كثرت استعمالياشد و شابيم ي طبعيظر ل يتبد د هم حرف 
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شو و  يها كستان آدميها اعم افغانستان و اوزب كين اوزبيتا هنوز در ب.شده باشد 

 . نديگويم »يهزل گو« طب را يظر

 م كهيبيم »هزاوه«به شكل » هزاره«را به وزن  يگريفرهنگ دهخدا كلمه د در    

 ين شهرستان اراك دارايتان فراهان سادات از بخش فرمهدهس ةقصب«: ديگويم

ن يا .وه استي، غله و متن سكنه و آب آن از قنات، محصول عمده ا انگور  2736

گوارا و  يمتعدد و آبها يچشمه سار ها يه و داراين ناحيا يميقصبه از قرار قد

ن جلوس اباقاخان بن هالكو به تخت .....فراوان است يتاكستان ها ز ا بعدت سل

تنها از هموزن بودن  از شر با منظور ما» ن قصبه بوده استيدر 663پدر بسال 

پاكستان به مردم هزاره  افغانستان وراز اشكال د يد به شكليكلمات است كه شا

  افته باشدينسبت 

هزاره  يادتر از تورك هاياتب زهزاره در پاكستان بمر يتعداد نسل تورك ها     

  . ده دارديحق عاليباشد كه بح آنها ضرورت به تحقيم افغانستاندر 

ر »هزاره«ه ياز كلمات با در خصو وجه تسم اگر      ه اصل ي، امكان توجميبگ

مغول  يباشد كه در لشكر ها »هزار«سندگان يد طبق گفتار اكثر نويشا »هزاره« كلمه

 ون در ساحاتدند و ما تا اكنيگرديم ميهزار نفره تقس يتورك ، به واحد ها و

سركرده  يبه معن يوزباشيو  ينگباشيم) ريدر سابق توركستان صغ(افغانستان  يشمال

راقم متعلم مكتب  نيكه ايزمان.... ميينماياد مي يرا گاه گاه يو صد نفر يهزار نفر

دم كه يشنين ميان مالزميدرم را ي، منصبن كابل بودميكابل و دارالمعلم ينايابن س

 اًبود، بن »كالن ده نفره«يعني يو تورك يب زبان دريكه تركگفتند يم »يده باش«

 . مرتب باشد »ينگ باشيم« يتواند با معنيم» هزاره«كلمه 
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ور«: ميبين ميها را چنا گروپيانها وي، نوها مغول اتو ياجتماع در كتاب نظام      ب

 همه از طبقه يمغول يت هاي، شخصوآنيتوان گفت كه در زمان سلسله يخالصه م

) اشراف( ده هزار و افراد گارد يروئسا) هزاره يروئسا(ان ي، نويودالياشراف ف

شان مجبور به ترك يا نين سلسله و فرار مغولها به خارج از چي، پ از انهدام ابودند

خود در اعما  »يبه هزاره ها«و بازگشت  ينيو مراكز چ ينيشهرنش يگه زند

ها انها ياتو و نو ل بهيزاره ها تبدن زمان هيدر يول .دنديگرد يمغول ياست

نظام  228 ( .اند ره گشتهيبو وغ يسنگ و دا يل به جايتبد) فرماندهان هزاره(

 . )...ياجتماع

 د سركردهيشود كه شايدا و آشكارا ميهو »هزاره« گمان كلمهيبا ب يگفته ها از    

 ه لقببوده ك يا مغول ها شخ مهم و با نفوذيتورك ها و يكدام واحد اردو

ده و مربوط اشته اند و ا »هزاره« ن او راياو ال حتم در خاكيگ ه يفعل ن اص

الحات تاجيافغانستان مروج شده باشد بخاطر زم  از يا فارسيو يكيكه اص قدامت 

م كه يانكار نمائ لگرانيتحل يبع يم از گفته هايتوانيهمچنان نم. برخوردار است

ده يهزار نفراز خود گرو  »هزاره«د كلمه يشا ن همه شانرا يو مربوط باشد كه او

ال ز »هزاره«  ياست ، از آن سبب بزود با ، روان و آسانيگفته باشند و چون اص

ان از مراتب و ينو. باشد »انينو« كلمه يد هم هزاره معنيورد زبانها شده است و شا

ن بود مانند باتو نو ن مغول بودند گران از شمار جنرايان و ديمناصب زمان مغلو

ا يخزر  رهيبح يق توركستان و كنارهايك سفر بزر را از طريكه در آنوقت 

د يه سفيا، بلغارستان فنلد و روسيرومان يشرق ياه و قفقاز تا اروپايره سين و بحيكس

ز خان ين ممالك را به امر چنگيزنند و ايتا مسكو و دشت قبچا و آستراخان دور م

  .كنند ي و مسخر ميم
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ن ملت تورك هزاره يخاك و سرزم ا را كه كامالًيمركز اراكوز يبيحباستاد     

د ي، شان استياست و چون هزاله با هزاره هم وزن و قر» هزاله« د كهيگويباشد ميم

 . هزاله آمده باشد هزاره از

ديموضو دوم     نست ي، اار مهم استيد و بسيير تس بدست ميميكه از زبان و

 . مينمائيدا ميپ يآن دسترس يو معن »يدا«كه به كلمه 

آمده و معلوم  »بو يزن دا« يبمعن» نيبو چ يدا«م كه يخوانياز نوشته ها م يكيدر     

نير »يدا«است كه كلمه   . دارد يشه طو

 يبو يكه كلمه دا«: ميبين شكل ميها را به چن يتس دا يآقا ينوشته ها در   

 لي، تشكوآن بودهين اشخا مهم سلسله يعناوكه  ينيز سه لغت چياز آم يمغول

 يبمعن   ( tai - dio , fou - tai , baw - fou ) : ن سه كلمه عبارت اند ازي، اشده است

 . )..... نظام 223 ( .»مهردار بزر

 يليتصور كرد كه خ يتوان بخوبيفو را م يبو و دا ي، تافو يو القاب تا كلمات    

م ياد داريها ز »يدا«ا ما در هزاره جات افغانستان است و ح يو صاحب معن قيعم

» يتا« ايو »يدا«د گفته شود كه يگر بايك موضو دياما . رنديگيبه اقوام تعلق م كه

م كه ينمائ قيخواهد بود تصد يبجا يليخ اًاس آمده و واقع ةكر يبمعن يدر تورك

و اس  يسواركه اس  ين معنيد به اينمايصد م يها بخوب »يدا« يبگروه ها

 ياس ها كه صاحبانيو كسان. ام شغل مردم تورك بوده استين ايمترياز قد يكار

  . شناختنديم ن او را به صفت اس اوي، او و مربوطبودنديخاصه و بخصو م

، آن اس را خته باشنديداشت كه در گردن او زنگ آويم ياس ياگر كس مثالً   

قه يمما تا اكنون در  ند ويگويم »يزنگيدا« م يدار ييان توركان هزاره افغانستان من

كلته « م بناميدار يكشور قوم ان توركان توركستانيچنان در مو هم »يزنگيدا« بنام
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اس او  ا هميو(كه دم اس آن كوتاه بوده  ياز اشخا مهم يا كسيگو »يتا

ا ي »يتا«آن  كه صاحبيشخص اً، بن)راستاريو -گر اس ها قد كوتاه بوده ينسبت به د

 يبه زبان تورك »كلته« را كهيز .گفته اند »يكلته تا«ن او را يبوده او و مربوط »يدا«

 يبزكش در بوده و »رغهي«دن يدو در يا داي ينكه آن تايا ايو. باشديبه مفهوم كوتاه م

، صاحبش راي و داشته و به نسبت كوتاه بودن دم ينشان نام و  ي، صاحب تاا قد اس

اب كرده اند» يكلته تا«ل او را يفامجم  بعداًكلته و  ان اقوام يدر تلف ها اندر م. خ

بهادر  يو كلته تا. شونديمشابه تلف م اًاكثر »تا« با حرف »دال«مغول و تورك حرف 

ن  يكي ن با ام ييزمان مغول است و در كشور كشااز جنرا شان و احفاد آنان يغو

. باشند يشان مياز مازمانده گان ا يكنون يفه كلته تايبزر داشته است و طا نقش

اريواد گفت كه اكثر طيبا شده اند مانند  ي تورك به  اسم نو اس آنان نام گ

 ي است و قونغرات بمعنياس توز ي بمعنيكه در اصل توغل آت و توز دوغالت

  .باشد يم ارا قونغي ياس خاكستر

 اني، چنانچه در مت داشتهيمعمول نسويام بديم ايوانات از قدياقوام بنام ح البته   

» ونلوهايقو آ«و » ونلوهايقره قو« يرا بنامها يران پادشاهانياران تورك ايشهر

رم خان مشهور يب باشد ياهان ميدان و گوسفند سيگوسفند سف يكه بمعن. ميشناسيم

، از ون دوباره بدست آورديان هميرالدينص به توس او را كه هندوستان يبدخش

م خان يبود كه فرزند او همان عبدالرح »بهارلوها«باز از شاخه  ونلوها ويقوجمله قره 

د و يرسان يرا به اوج ترق ين اكبر بود كه زبان فارسيصدراعظم جالل الد ايخانان 

 . باشنديان توركان آنها متعلق به شعبه توركان توركمن ميدر م اصالً

 اكثر مردم يبرا »يدائ« نست كهيا »يدا«ه يگر وجه تسمين ديقيب به ياحتمال قر(   

به  كياوزب از اقوام ي، قزا و بع، تاتار، قرغزي، آذرتورك زبان مانند توركمن
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مردم  يبرا »يدا«كلمه  اد استعماليو به احتمال ز. را دارد »برادر والده«ماما  يمعن

 »پانچو يدائ«در اصل خود » چوپان يدا« اًبن. را داشته باشد »يدائ«همان  يهزاره معن

 ي، دايقوز ي، دايزنگ ي، دايكند يتوان دايباشد و ميم» ماما چوپان« يبمعن

  )راستاريو –. اس نمودين قيپسوند آن به هم را با »يدا«ره يقلندر وغ ي، دادهقان

 ييز تا جاين يزداني ي، چنانچه آقاآورده اند »يز«را مشابه  »يد«ها  يبع اگرچه   

 »يدا«از  »يد« يراصليبشكل غ »يز«د يت و شان دو كلمه اشاره نموده اسيبه ا

 يتورك است و قدامت لغات يم توركيار قدياز لغات بس »يد«را يگرفته شده باشد ز

ده يام نرسيبه ق زبانها قوام نگرفته و يد دانست كه هزار سال كه هنوز بسيرا از آن با

ن يو ا شده بود ريتحر يتوس محمود كاشغر يبزبان تورك يبودند ، فرهنگ عال

هم  يهمچنان خ اورخان . باشديم يات توركي كهن زبان و ادبيانگر تاريخود نما

وط توركيمترياز قد  . روديبشمار م ين خ

، كالن يدا ،يقوز يدا، ويك يباشند ، بمانند داياد ميها ز »يدا«هزاره جات  در   

د يدا  ،يختا ياد ،يزنگيدا ،دهقان يدا ،يكند يدا ،ينور يدا ،چوپان يدا ،پو

 . رهيقلندر وغ يدا ،ركهيب يدا ،ختن يدا

ور قبل  در     يتورك »يتا«به  »يدا«ه يك جانب وجه تسميم كه يادآور شديس

العه م يها يكه تنو داي، اما وقتدارد نسبت قوم  به »يدا«م ينمائيتوركان هزاره را م

بودند كه بعد  ختناز توركان  يقوم اًكه غالب »ختن يدا« نسبت داده شده است، مثالً

 يها ياز دا يكينكه يا ايقشال دهقانها و »دهقان يدا«نكه يا اي، ها آمده باشند

 »ويتورك توك«شان به  باشد كه اصل »ويتوك يدا«د يم و شايبيم »ويتوك يدا«

  .شوديم يمنته
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قه و جايها همچنان م »يدا«ن يا البته     يها ير شوند و امكان معنيتعب يتوانند من

الحات  »يد«و  »يدا«به هرصورت كلمات . هم وجود دارد يرگيد مخصو اص

 .باشديتوركان هزاره م خا

 »يدا«نست كه يد گفته شود ايبا» يدا« كه در خصويگريموضوعات د از يكي   

 ياز خانم ها به استناد تار يكينام اشخا باشد و ما بنام  وقت جز يتواند بعيم

ل اهللا خانميدالديرش چنان  ن غارتيا«: جز نام اوست  »يدا«م كه يشناسيرا م ين ف

. نماند يباق يزيگدانها چير از خاكستر ديغ »ورتهاي« با شدت بعمل آمد كه در

اشتند خاتون يخاتون و تودا يقوتو  607 ( .»و ارمن خاتون را برهنه بگ

راتور  آنچه كه ي هزاره كنونيدر طوا .)نيدالديصحرانوردان و او از رش يام

ها انتساب يها و زاين دايمغولند و  آنچه كه به ا تورك و اند همه يوزا يمربوط دا

 .باشند ي متعدد تركان مياز طوانيز ندارند آنان 

خصو  گر دريكلمه و اشارات د و مبد أ، منشهيشتر درباره وجه تسميگرچه پ   

نشمندان را دا كتعدادي بهتر نظر ي، بازهم بخاطر توضديتوركان هزاره بح گرد

ن مردم يت اياصل  در ساحهيم بحد وسي، تا توانسته باشميساز يمن بح داخل يدر

  . ميبانداز يافغانستان روشن يبوم

از  يكياده تر يار كم است و زينو بس يه هزاره ها سخن هايوجه تسم قسمت در  

ن يموچياردو و لشكر ت يايشان از بقاينكه اي، و موضو اد كرده انديتقل يگريد

د كرده اند ي، موضو را تقليگريبعد د يكين يرخباشند و ميز خان ميچنگ يعني

 كهيبقرار يباشد و حتيقت مياز حق ين مقال عاريد به نظر نگارنده اين طرز ديا كه

كر شديدر  اًميباشند، مستقيار دور مغولها مياعمام بس يم ، آنها با آنكه بنين مقاله مت

به تورك  اًسو ر اًت آنها خاصتيو بدان سبب اصل دارند يبه تورك ارتباط خون
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) نام زن و مرد(ك يگم و هزاره بيان توركان توركستان هزاره بيدر م. گردديم يمنته

ن در يد مخدوم رهيداكتر س )»ون نامهيهما«د كه به كتاب يرجو كن(معمول است 

بايكتاب اشك خراسان درحال ا كرده ن هياب توهيافراس ايتوركان  يكه به ابو

 يوان تسنگ كه در دوره كوشانيه ينيبنابر نوشته جهانگرد چ«: ميخوانين مياست چن

ن كشور ين ما دريورود اسالم به سرزم ش ازيانا عبور كرده قوم هزاره قرنها پياز آر

اطال  يچهارم هجر قرن سوم و ياسالم  دورهيات و تواريستند، در ادبيز يم

كور 31 (» ك غرچه به قوم هزاره شده استتر  يلين خينوشته ره. )كتاب م

  . برجاست كه هزاره را تورك دانسته است

 يزيموضو چنگ يزدانيحاج كاظم  زاره ها بقلم هيدر تار يكتاب پژوهش در     

 كتعداد را كه در كتابينظر  ياد رد شده وليل زيهزاره با د يبودن تورك ها

را  كوچك آنها يبود كه با تبصره ها از مفاد نخواهد يده اند ، خاليش گنجانيخو

ران   : ميازنظر بگ

د يقابل ترد ، موضوباشنديم گر اقوام افغانستان مجزايگفته كه هزاره ها از د »ويبل«   

ً دارند  ياختالط نسب گر اقواميبا د اًيوندند و ثانيپ يبه تورك ها م است، آنها او

  . )راستاريو –دارند  يكياتن اختالطگر يگر افغانستان با همديكه هر قوم ديهمانقسم(

 باشند و در زمانيافغانستان م ين اصلير گفته است كه هزاره ها ساكنيريفژ     

 ريريبرند و فيات بسر ميكردند كه حا حيم يحمالت اسكندر در همان محل زندگ

 .استفاده كرده است »كورت«ونان ي يميمور قد يموضو فو را از نوشته ها

ت و قدامت تورك هزاره بگفته هردو ين است كه اصلين نگارنده چنيتبصره ا

، زابل و كابل يتوركتبار مراكز عمده غزن يهزاره ها ياست اما مسكن اصل درست

ه سامانيتگ و  نير سبكتگيان بلكه توس شخ امين آباد بود و آنها نه بواس
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 باستان يا غزنيتوركها  ياز مركز اصل اًمختلفه خصوص يت هايبروا »نيكتگيويس«

  . منتقل شده اند

است كه از اختالط و  يد هزاره ملتياز دانشمندان گو يبع«: ديگويم حاج كاظم   

درست كه تورك هزاره با مغول ) 157 (تورك و مغول بوجود آمده اند  بيترك

د به يمال نگردد و نبايد پايملت تورك هزاره با يغرور مل يدارد ول يخون ارتباط

شان از ين است كه ايش نگهداشت و حق هميها را به دوراهه و تشوشكل آن نيا

 .  باشنديمهم و با ارز ملت تورك م شاخه ب

هزاره ها نظر به مغولها  يصورت و چهره ها« :ديگويكه م »دمورگرفت« هينظر    

 ،بودند يش از حمله مغول در افغانستان مركزيماند و قرلو ها پيها م يتبت شتر بهيب

باشند و در يم ن از قوم قرلويرا آل سبكتگيست زيك نظر نو ني يست ولدرست ا

  . »ار انديتبت توركان بس

خوانند يم يا نسل تورك مغولي يقوم مغول يالمعارف اسالم در دائر نكهياز     

حاصل  يتورك هزاره آگاه ي اصليتوانند به تاريباشند و نميتردد م بازهم در

ور د . ندينما  يو تورك يهزاره خون مغول يد كه تورك هايعر رسگر به يدر س

م يكه ما ذكر نموديماتيمغول خون مشترك و مشابه دارند اما ازنگاه تقس دارند و با

    . بنديارتباط م يتر به تورك ادهيز

له يقب ، هزارهزاره ي، تورك هاد كه او گفته استيفرمايب را حاج كاظم ميعندل    

درقسمت  يبهسود يقمبرنظر  يباشد وليم يليو تخ ينواك نظر افسياده تر ي، زاند

ر يستند، مورد پيز يز خان در غرجستان ميش از چنگيهزاره پ ينكه تورك هايا

ات بسر يافغانستان ح يالد بخاك كنونيم ش ازين قوم پيم كه ايرا گفتيز.  است

  .بردنديم
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 يقات نموده وليتحقكه درباره هزاره ها ده سال تمام  »چارد پترير«داكتر  اگر   

 يدر  -ياز فارس يشيزبان هزاره گو«د يگويم مثالً. مل استأط فاحش او قابل تاغال

ن يا .)يپژوهش 160 (» استفاده فراوان شده است ياست در آن از لغات مغول

، ساخته است ش ناقيچهل سال پ ياكبر شهرستان يسور شاه عليحكم پتر را پروف

تورك و مغول  كه نموده از جمله پانزده صد لغات يقات علميتحق يرا از رويز

گر ياز جانب د باشد ويم يمغول يو مابق يكهزار و دوصد و پنجاه آن خال توركي

زبانها آن  يكه تورك آنرا ندارد يرد معنيگيارتباط م يكه به زبان مغولين كلماتيا

و در گفتار  استفاده نموده ند بلكه جمله از آن لغات راينما يلغات را استعمال نم

مورد استعمال  يزبان تورك در ين حساب همه لغات پانزده صديورند و بديخود م

  . دارد

 ن مداركيا«: ديفرمايد و مينمايم يريجه گيك موضو مهم را نتيحاج كاظم     

له نژاد له خصوصيد كه اهمينمايرا روشن م يمهم يمس  هزاره تجاوز يت آن از مس

لب بما نشيكند و ايم  يماورا مرتف يقت نه فق فالت هايدهد كه در حقيان من م

م يدر زمان قد آن يه غربيال يجبال هندوكش تا منته يا بلكه تمام دنباله هايماليه

وجود  ين شكيدر .)163 (بوده است  يو تبت ينياز نژاد چ يليمحل سكونت قبا

ها  يتبت ياديداد زو تع اند ينيچ ريا توركان غيها  ينيچ، ينيندارد كه منظور از چ

  . شونديهم گفته م يو ختن يختائ باشند و توركانيم يهمچنان متعلق به توركان تبت

م قاره ين دو مملكت افغانستان و نيمات بيتقس يدو كشور هزاره بمعن قسمت در    

ات بسر ين واحد حيك سرزميجمله به  يك زمانيقت يدرحق يوجود دارد ول توافق

 يان و حتيان و غوريز دوره غزنوا بعدها تا  يش از دوره كوشانيل ما پيو دل بردنديم

   باشديان ميموريت
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ور ميد را اينظر استاد جاو يزدانيكاظم  حاج     اقوام  از) هزاره(ن طائفه يا«: وردين

 يغرجستان يعني هربنام غو) زيچنگ(ن اند كه قبل از مغول ين سرزميا يل و بومياص

، ن اقوام بوده انديهم انيان از ميبام يهان غور و شار هامعروف بوده اند و سلسله شا

 ) 164 ( .»باشد »ياله تائ « ياز اقوام اورال آلتائ ينژاد هزاره ممكن است اختالت

 ياست و غور يقات شان علميد قابل قبول بوده و تحقيفرموده استاد جاواً مسلم    

 .باشنديهزاره م يك هااهل توركوچك از يگر خان هايان و ديبام يشار ها ها و

چيرخاز م يكياز قول  يزداني نكهياز  ن است كهي، چنن ذكر كردهين از قوم 

. باشنديم از هزاره ها يي، بلكه شاخه هارديگين همه هزاره ها را دربر نميچ ةهزار

چياز قب يدهلو ير خسرو بلخيام ن شعبه يهم ها از يز كهگداين هزاره و نيله 

ن هم نام يكردند و ناريم يزنده گ يكنون) نينار(ن ين در نهري چو  .برخاسته اند

  .ن ساخته انديبه شكل نهر  و مس نمودهيآنرا تحر  تورك است وياز طوا يكي

 نيمحققان در«: ورديسور همام مياز زبان پروف يزداني دلچس است كه يليخ     

تركان و  غول شناخته شدند وونگ نو و هونها همانها هستند كه بعدها بنام ميامر كه ه

كه ما در يدرحال ). 165 (» ستين يديشه گرفته اند تردين مردم ريتاتاران هم از

ا ثابت ساخت گر شعبات يو دتاتار به بعداًشه و كنده تورك و يم كه رياورا ه

ره يمغول بمانند اكبرنامه وغ ش ازيگردند و در همه كتب معتبر تورك پيمنقسم م

 يژه در نژاد آلتايبه و ياد آورده شد كه در نژاد اورال آلتايد يبا. آورده شده است

ا منگولها با يشود و مغولها  ير و تورك و تو نگور شامل مو منچو) مغول(منگول 

ن  فه خا توركان هستند و بايك طايا باشند و تا تاره يعمام م يتوركان بن مغو

قرار  شيشاپيان پيزيو با چنگ ندها بودان مغول تاتاريكرنكه در لشيارتباط ندارند از ا

ن به اشتبن جهيدند از ايجنگ يگرفته م رخان با مغو اه گرفته اند عالوه ت آنان را م
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ن اكثر قبا يروزيبر آن با پ مغول خوانده اند جام  زيرك خود را نل تويمغو

رخان يكوبد ا يد ميين امر مهر تاي بر ايالتوار  اشتباه ر تورك را دچاريغن عامل م

ا كرده است شده   .و خ

د ينمايد مييت ا هساله باشديرا كه هزاره از هزاله و يبيحب نظر يزدانيحاج كاظم      

  . ن ندارميقيآن  يب پشتويدر قسمت ترك يم ولينمايد مييكه من هم آنرا تيدرحال

د ينمايذكر م» بربر«در قسمت كلمه  يقين صديكه جالل الد را يموضو مهم     

 »يگور اوغل« يحماس يكلمه بربر و ملك بربر در داستانها دلچس است و يليخ

بصورت  يقين صدياما جالل الد. نگارنده در آن باره نوشته ام نيآمده است و ا

 ( »باشديز ميك و قرغي، اوزبماي، انژاد تورك شامل هزاره«كه  ديگو يم قاط

 ،»ياقوت« قزا يادرست است اما تورك ه يقيصد و فرموده) يپژوهش 169

  . دانسته استيد نميورده و شايمل نژاد تورك ن، آذر و تاتار را شاغوري، اوتوركمن

 ين رساله سعينست كه دريد اييبدست م يقيصداز نوشته  كهيگريموضو د   

ما را  يگفته ها يقيم و صديما و هزاره را ثابت بسازيبودن ا م تا توركينمود

 . ق نموده استيتصد كامالً

 : د بح كرديهزاره با يتورك ها يخيو تار يت اصليحا درقسمت هو   

گر يهزاره بمانند اقوام د يتورك ها گفته شد كه تورك ها يدرقسمت معرف   

ده   . باشديه السالم مياف بن نو عليتورك از او

ور   ن مردمان تورك هزاره در افغانستا يم كه سابقه دارين مقاله آورديگر ايد درس

توان گفت كه مردمان يد ميترد يب ي، ولن نداردي معيخ درشت و تار كي

ست داشتند و يالد در افغانستان زيش از هزار سال قبل از ميهزاره ب يتورك ها

ها در  ياعمام شان كوشان يبن يل ما حكومت دارين دليو ساده تر نيآسانتر
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 و ين و زابلستان و مركز غزنالد آنها در كابلستايم باشد كه در قبل ازيم افغانستان

العات غلجائ يو از رو. م قاره هند حكم راندنديبعدها تا مناطق دور ن  ها يم

 نيتر يمياز قد يكي يداست كه غزنيهزاره چنان پ ي تورك هايو تار »ها يخلج«

  . بوده است يمركز تورك ها در كنار بل بام

ن آمده است كه ين نگارنده چنيا قيبه تحق »يتار يكابل در پرده ها«مقاله  در    

شتهدر  يله تورك هاي قبين و رئياز خوان يكي فرزندان يالد مسيش از ميپ گ

خان  ليبنام آچ يو اورومچ »اركنتي« اركنديو در كاشغرستان و ساحه ختن و يتوك

در راه  ناگهان يد ولييژوان ها جانب تخارستان م -ز شكست در مقابل ژوانا بعد

جابول خان و غزنه  ،قابول خان يك دختر او بنامهايشتابد و دو پسر و  يم ابدار بق

ت ها يصاحبان آن و آمده يكابل و زابل و غزن ين هايدر سرزم) دختر(جان 

ار شانيبنامها يگردند و از آنست كه كابل و زابل و غزنيم و ما . شده است ينامگ

ن مغر و يك تعداد محققياما در كابل  يل بايم بنام قابيدار يتا اكنون محل

استفاده  ها سو ين تعريند تا ازينماير ميگون تعبگونا يها يرا بمعن يمتعصب غزن

ست كه به يگرفته شده و كلمه ا »غز«از كلمه  يكه غزنيدرحال، ندينما ياسيس يها

م و ياست، گفت يل خان افسانوي، و غزنه دختر آچشوديداده م نسبت يلف تورك

ابقت داشته و  »يچ« يكه به پسوند نسبت يتيگانه دو ويت كه رف شتر هم ذكريپ م

 و يچيان است كه باشندگان شانرا بنام غزنيو بام يت غزنيگردد همانا ويم استعمال

هزاره  يدر تار يبه كتاب پژوهش »يچ« يان و نسبتيدرقسمت بام. نديگويم يانچيبام

 . ها مراجعه شود

گر موجود يل ديبودن شان صدها دل يره به توركدادن مردمان تورك هزا نسبت    

ل و يدر خصو قبا سازد مثالًيتورك بودن آنها را بمانند آفتاب روشن م است كه
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، خل: مين نامها را داريهزاره ها ا فرقه ال(، قرلو تاتار، خل مردم هزاره  در اص

، توركمن ،)توركستان افغانستان يو تورك ها ره ين وغماينا ،»چگل«، چوگل قلل

ان توركان يدر م ن تلف و شكليافت و به عيتوان يان هزاره ها ميكه همه را درم

 . باشدي ميرا

 مثالً اد ه تر مورد استعمال را دارديز يگر توركيد يكتعداد نامهاين هزاره ها يب در   

ده همان جابول خان يكه شا باشد يخته ميآزاده و فره يو بمعن ميگفت( يزاول د او

نصر  ابو پدر است و نامكه اصل آن تارغان (بربر، ترخان  ن،يچ) باشد ينوافسا

  . )تبار بود يتورك ترخان است كه زاده توركستان و يا معلم ثاني يفاراب

چين، تاتار و ترخان بميان آمد كه باز از تاري توركستان شرقي      چون كلمات 

  : مدد بگيريم

س اين دولت «      داشت كه وظيفة رياست دولت را به عهده  قرار) خان(در ر

داشت، قانون عمومي را با لهجه هاي مختل با نامهاي گونه گون ناف نموده مرعي 

جرا قرار ميداد، توركان شرقي و شمالي اين قوانين و مقررات را  . »ميگفتند )توره(ا

   . )تاري توركستان شرقي 75 (

رغان آمده ولي توجيهات ديگري هم گفته آمد كه كلمة ترخان از كلمة تا   

موجود است، ترخان شايد از ترك خان آمده باشد چونكه يك معني ترك به تعبير 

و شمشير زن است، همچنان توره خان به همين معني باغيرت و ) شجا(امير معزي 

عيار معني ميدهد و داستانهاي توره ها مردان افسانوي به همين كلمه ارتباط دارند، 

  . ميباشد) توره(از اشتقاقات و شكل يابي از كلمة ) توزوك(نماند كه كلمة ناگفته 

ر     آمده و اًمكرر يگوراوغل ين كلمه در داستانهايم، اياد نمودي »بربر«با از  درس

ت ز تعداد  كه يگوراوغل ياد و كتاب نوشته ام كه داستانهايمن در آن باره مقا
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اسالم در  ويش از اسالم و آغاز شين اندك پرسد در زمايتش به پنجاه و دو ميحكا

موجوده و  ، توركستانني گرفته تا توركستان چياز غور و بادغ ينهايسرزم

 يتورك ها وسته است و اكنون ما در ساحهين افغانستان بوقو پيساحات تورك نش

نامش را  يست وليش نيم كه مخروبه بيدار يكاولنگ محليهزاره افغانستان در 

بمانند شهر غلغله  ز خانيچنگ يكه غالب در هنگام قتل عام ها »شهر بربر«ند يگويم

 ين منكبرنيالد از لشكر جالل ياريناگفته نماند كه بس. خراب شده است 

ان و شهر يبام هزاره بودند و قتل عام شهر ين اسالف تورك هايخوارزمشاه هم

 . ن سبب بوديز خان به هميغلغله از جانب چنگ

ك يشان يهزاره گفته ام كه ا يمجال سخن از تورك ها يارنده در بسنگ نيا      

 )تورك هزاره(» هزاره«كه بنام يتنها كسان يعني، باشنديبزر در افغانستان م تيكم

ول  نيرا دريباشد زيگر تورك تباران افغانستان نميشوند و مقصد من دياد مي مقاله م

است كه  يش از اقواميتان بت تورك تباران در افغانسيافت كه جمعيد يخواه

افغانستان را  ينجا هزاره هايدر يكنند وليم يخواه ازيت نموده و امتياكثر يدعوا

  : ميبريبرند فق نام ميم ات بسريكه در سرتاسر افغانستان بصورت پاشان و پراكنده ح

 ها ي، بمانند غلجات بسر برده انديهزاره كه در مجاورت پشتونها ح يتورك ها     

 فعالً هزاره بودند كه يان تورك هايد هم جمله غلجائيخره پشتون شده اند و شابا

 يهزاره ها. مين باره بح نموديگر دريكه در عنوان دي، طوروستنديبه تبار پشتون پ

 .باشدياد مين پاكستان زين افغانستان اما در سرزميبلو شده در ساحات بلو نش

 يز اقوام مسعود وجود دارند كه نظر برخا يا قوميات خوست و پكتيدر و     

گفته  به قرار يست ولياز قوم تورك هزاره ن) مسعود(ن بر آنست كه آنها يرخم

 يهمان نام هزاره باق به بهسوت ،، بهسود و مقصود دو برادر بودنديزدانيحاج كاظم 
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 و اونقوت و بهسوت در اصل از اقوام )بهسوت( است يه بنام ويماند كه بهسود فعل

خره مسعود شد و به ملياز آن ز و اما مقصود كه دور باشند يمغول م ت يست با

 . دييبرادر پشتون گرا

گفتار  تلف و لهجه توركان هزاره در ييرا بگونه  يدر ساحه لوگر فارس اًعموم     

شكل مردم  ت بهيز در آن ويهزاره ن ياصل تورك ها يكنند وليانه استفاده ميعام

 برنديات بسر مياوت از تورك هزاره حلوگر و با تف

و بنام  و اطراف شهر كابل سكونت دارند ي، در نواح يهزاره بغل و هزاره گد    

 يده ميشتر ديقرلو ب يغوربند هزاره ها ي عليشوند و در ش ياد ميهزاره تركمن 

و بي ترديد بايد گفت كه در اطراف و نواحي كابل عموماً چهره هاي ختني  .شوند

ويغوري دارند، البته يك تعداد به اثر كثرت ازدواجها شكل و رنگ ديگري و ا

 . گرفته اند

 .برنديات بسر مياب هزاره ها به كثرت حيت فاريدر و    

ت يكم در غوربند در ين وليهزاره نش اند كه اصالً ييهايغوربند و سر پارسا جا    

 .ت دارنديسا اكثرسر پارد آمده و دريشان تفاوت ها پديس اتناسب نفو

  .باشندين ميت مهم تورك هزاره نشي دو ويت غور و بادغيو

 شتر صورتيقات بيهزاره تحق ين تورك هايد است كه درباره ايام: ها ينكودر     

 يستان كنونيا سيستان واكزا سيهزاره سجستان  يقت تورك هاينها در حقي، ارديبگ

مور يمنم ت« كتابمور جهانكشا دريت ريام باشديران ميافغانستان و ا يخاك ها

ن يبت تريه ن مردم از پريگفته است كه ا اد كرده وياز قوم هزاره  »جهانكشا

  .است دهيآنوقت دتا هباشند كيم يمردمان
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 يزدانير بودم در كتاب حاج كاظم يها مصروف تحر كه در بح هزارهيوقت  

ن يدر هم. نوشته است »اره مغولهز«ن را بنام ياز عناو يكي دم كهيمراجعه كردم و د

ور كرددر ذهنم مفكو يحال بصورت فور  يزدانيرا ي، زره مغول نبودن هزاره ها خ

به  سد ، هزاره ها را با مغولينويره را ميبلو وغ ي، هزاره هاپشتون يهزاره ها كهيمثل

 شوميتر م ده معتقدين عقي، فق به اندارمورد كه من به آن اعترا يا ميهمان س

زم نميبا نسل مغول پ اًميكه هزاره را مستق  يدر زمان ها پندارم با آنكه يوستن 

با مغول داشته اند  يشوير ز ارتباطيگر اقوام تورك نيش نه تنها هزاره بلكه ديار پيبس

 ير شاخه هايبودن هزاره مانند سا اصل تورك يد بايدانم كه بايم يزم و حتم اًبن

كيب ت يتواند هويم يكياتن ينيت عيو واقع ن اصليراكه ايم زياد نميشمار اتراك ت

ات غور، فراه، يهزاره مغول را در و »ده«ماده  نيما در. د يت نمايهزاره را تثب ياصل

 .ميبيم ، بغالن و سرپلهرات

 نيكه به نوشته ايبا احترام »ت غوريو يحنف يهزاره ها«دارد بنام  يعنوان يزداني    

 دانم و افترايك ميهزاره را بصورت كل  يتورك ها اً، من عمومز دارميمحقق عز

هب را چندان ارز نم  كيهر دو مسلمان و ) يسن( يعه و حنفيرا شيدهم زيم

كرده  قيق دقينكه آن دانشمند تحقيا يول. ندينمايسجده م ين معنيخداوند را به ع

گر يو از جانب دباشند ياد مير تورك هزاره زيت پنجشيدر و. ت دارديكار اهم

 . دارنديهم تشر يت توركان سمرقندين ويدر

هزاره « اد به عنوانيبا تعجب ز » هزارهيدر تار يپژوهش«كتاب  289در صفحه     

تورك تاتار  باشند ويم يكيرا تورك تاتار و تورك هزاره هردو ي، زبرخوردم »تاتار

تاتارستان را  كه مملكتباشد ين شاخه ها مياز بزرگتر يكيان اقوام تورك يدر م

ست يتاتار ها ز زيباشقرت است ن يتورك ها يدارند و در باشقرتستان كه جمهور
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ده ينام »اينته الدنيخز«اعراب بنام  را كه) قرم(ره يا جزيا يمينكه كريند و مهمتر اينمايم

ز ا بعدست داشتند و يتاتار ز يتورك ها روس ها كامالً يالي، قبل از استاند

ز يامروز ن گرين بار دياستالف جوزدر زمان  ايميتاتار ها از كر ياجباردن يكوچان

ره يتورك تاتار كه در آن جز يخان ها يزمان. باشند يم متوطن »قرم«تاتار ها در 

فه يا خليو يعثمان يا قدرت آنرا داشتند كه با تورك هايدن يها ا عروس شهريبا يز

 . ند ينما يبرابر اسالم در قوه يها

ت قابل يكم كيهزاره با  ي، تخار، و بغالن مردم تورك هاات قندوزيدر و  

خود را حف  يكه زبان اصليد و ساحات خوست و فرنگ آناننمالحظه وجود دار

ست ينكندوز (ت قندوز يو در . ندينمايتكلم م يم ختائيقد يكرده اند همه به تورك

كل كندوز بگونه ن در زمان حكومت ظاهرشاه به شيبعصن كلمه از جانب متيا

 وقت آنرا ياست و مردم هم ه ساخته شد اصل كلمه قندوز يو قصد يدعم

است كه از پوست آن  يوان آبيك نو حي يخوانند قندوز در ترك يكندوز نم

شته قندوز جنگل بود و محل بودوبا ح ين ميپوست وانات يسازند و درگ

شد،  يافت مي نجا بو فرتاست در آ يه سمور آبيشبوان كه ين حيگوناگون بود و ا

ده يز دين يتورك ينگونه در سرودهايهم آمده است همواژه قندوز  يدر خمسه نظام

ده  ي، هزاره ها)راستاريو -نه يز گيگينگ بينه لب لريز گينگ قنديقاشك(شود  يم

 يفتليها و  ي، كوشانم هون هايقد يتورك ران شهرت خا دارند و آنها به همانيو

دره كوشان به زبان  يبدخشان و هزاره ها يها يفتليهمچنانكه . دنينمايها تكلم م

ن يش از دو هزار سال به اين مردم كه بيو ا. نديگويم سخن يفتليو  يكوشان يتورك

 . شانرا از دست نداده اند ، زبانسته انديخاك ز
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پروان  تير شده است كه اكنون در ويثاقب زاده تحر يه هاياز احصائ يكيدر     

به  آن دهات را يزنند و ويحرف م يده قشال درحال حاضر به زبان توركدواز

 ها و كابل يتخت كوشانيا پايده است و مسلم بگرام كه مركز ويچشم خود د

زبان  ام شكل ، رنگ ويل تورك به مرور ايها بوده است ، اقوام و قبا يفتليتخت يپا

ول  در .خود گرفتند يبرا يگريد نوشته شد كه  »يتار يه هاكابل در پرد«مقاله م

 يتورك يره اگر نظر انداخته شود همه چهره هايوغ يچهارده اطراف كابل بمناطق

ز از يفتل و نيشاهان كوشان و  ياينست كه آنها از بقايل آن ايدل دارند و يهزارگ

  .باشديشان م جمله اقوام

به بح  رورتض ي، غزندان، ارزگان، زابلي، وردك و مانيمنگان، بامس اتيو    

هزاره بودند كه  يم تورك هايو ارزگان مراكز حكام قد ي، غزنانيرا بامي، زندارد

گر اقوام يرا از د  خود معلومات نداشته وخوديت وتاريبه هو يچيزان غزنيعز يبس

ال د كي .شود يشمرده نم يو گناه يبيشمارند كه البته كدام عيم در  يگرياص

چبود »نيچ«كلمه كتاب با به آن مواجه شدم  ن مركز شان بغالن و ين بزرگتري، 

ن يافغانستان به هم يها يهمه كهگدا . باشديدر اطراف و ساحات قندهار م بعداً

چ بخش قابل«ن ها ارتباط دارند و يچ جان يدر آذربا ين ها در زمان فعليمالحظه 

ز خان در يمله چنگله اند كه قبل از حين شامل شانزدهم قبيچ و .»باشنديمتوطن م

غن و توركستكشور   ير خسرو بلخيام .كردنديم يزنده گ يان جنوبما در قسمت ق

چن يشان نوشته ام از هميدر باب ا يكه نگارنده مقاله مفصل يثم دهلو ن يتورك 

  : ديگويم باشد كه خوديم
  

  م جوابيگو يين هندوـام م يتورك هندوستان

  سخن  م يگو  عرب  ندانم كزرا    يمصر شكر 
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ت در افغانستان وجود يشود كه هزاره ها تا كدام كم يلوم معاز نوشته با م     

هزاره ها  ، كوشش شده است كهمختل يدوره ها ياز جانب حكومت ها و دارند 

 يت توركياز هو آنها را مجزا گانه ساخته ويز بين خود يخيتار يت اصليرا از هو

العه مردم تورك هزاره » و حكومت كن تفرقه بانداز« يلمث يبه فحوا ندينما شان م

ث يگر تورك هايبا د يخون يونديرا از پ ر يافغانستان دور نگه داشته باشند تا از ت

. ندينما يريافغانستان جلوگ  يو اجتماع ياسيس ن كننده آنها در روندييت تعيكم

 يگناهو  يبي عيگردد ، هيآشكارا م يقيتحق ت ها بصورتيحا كه هو يول

ما ي، ا، هزاره، توركمنكياوزب( فغانستانا يتوركها تيم كمينخواهد بود كه بگوئ

   .ندنكيم يجامعه باز يو اجتماع ياسيات سيدر روند ح را ينقش مهم) رهيوغ

در ختم مبح توركان هزاره چنين نتيجه بدست مي آيد كه هزاره ها بصورت    

صل و توركي النسب و صاحب خو   . ن توركي مي باشندق توركي ا

چين ويا اويغور ها اند كه بنام هون هاي سفيد و     آنها اصالً از توركان ختاي، 

باي ايشان را سيتي ها، . توركان توكيو در تواري ذكر گرديده اند همچنان ابوا

  . يوچي ها، ياوچي ها ويا ياغي چي ها آورده اند

رهاي بزر بودند و مقامات اين گروه بزر و عظيم كه زماني صاحب كشو   

شت زمان و تأثيرات اقوام همجوار  راطوري هاي مقتدر را بدست داشتند به اثر گ ام

خصوصاً در سرزمين سحر آميز هندوستان يا نيمقاره ب خصوصيات فرهنگي، 

در خاك چنانچه گفته آمد هزاره ها . زباني، ديني وغيره را با هم شريك شدند

وچستان كه حساب هزاره ها از حد بيرون است يك اكثريت پاكستان بدون ايالت بل

بزر را در سرحدات تا حدود اسالم آباد و ايبت آباد و ديگر مناطق تشكيل 

  . ميدهند و چه رسد به آنچه كه در هند كبير هستند
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به نوشتة شادروان استاد خليل احمد حامدي در » هاي سر در تاريكي«در كتاب     

هائيكه بر سر توركان توركستان شرقي وارد شده مراجعه فرمائيد و بارة فشارها و ظلم

بخوانيد كه بر سر بيش از دوصد و پنجاه مليون توركهاي سرزمين زرخير، فسي و 

  . غني آن ديار چه ر داده است

در احصائيه رسمي خود حكومت چين در دهة پنجاه ميالدي توس نمايندة چيني    

وركستان شرقي را پنجاه مليون گفته بودند، در حاليكه در مصر تعداد مسلمانهاي ت

در آن زمان نفوس چين به چهارصد مليون بال ميگرديد، اكنون كه نفوس چين به 

يكهزار و دوصد مليون ميرسد، چيني ها ميگويند كه در كل چين ده مليون مسلمان 

ك نفي ويا تورك حيات بسر ميبرند، گويا اينكه بيش از دوصد مليون نفوس تور

بلد، تبعيد ويا كشته شده اند و اگر همه كشته نشده باشند جمعيت هائيكه دور از 

وطن اصلي شده اند به نسبت اينكه با عدة كثير چيني ها حيات بسر مي برند، زبان، 

آئين و فرهنگ خويش را از دست داده اند و ملت عزيز هزاره با آن ها همخون و 

ن ديگر توركان در ميان خود طوائفي چون هم ريشه مي باشند و هزاره ها چو

، توركمن، تاتار، نايمان وغيره دارند كه در ميان ديگر توركان نيز  چيچكه، قرلو

  . ديده ميشوند
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ا   ايا  
 

 بزرل يمناطق و قبا. باشند يار مشهور اقوام تورك و مغول ميها شاخه بس مايا    

  . كنندياد مي »ماقاتيا«باسم  ي گاهيما ها را در كتب تاريا
  

          زر   وـــك يد قفل جما است زر ولـــيكل

  مايدام اـــــرم و كيسراغش از چه بلد گ
  

  »بنقل از آنندراج يزدي يمال فوق«                                                             

شه خال ياد است و چون ريز معلومات يخيدر كتب معتبر تار »مايا« درباره    

اده توجه يند، زين كلمه بنماين توجه خا بايرخنكه ميا يدارند، بجا يتورك

ول داشته اند »تورك«ا اصل يشه يرا به ر شيخو گردد كه يم يبا آنهم سع. مب

 ا شعبهيم كه گروه ياوريتوان گفته ها و اسناد ب يو مشهور بحد ين قوم ناميا درباره

محكمتر  ان شانيخود را با اطراف يوند هايز از آن آگاه شوند و پيعز يما هايا

خبار نيز«ان در كتاب ير دوره غزنوم يزيگرد يعبدالح. سازند  خود كه »ا

كور را به يز يبيحب يعبدالح استاد ، داده اندشهرت  »يزيگرد يتار«اده تر كتاب م

ن آن بوده است كه مهتر شاياصل ا : ماكيك«: ورديبا ميما معلومات زيدرباره ا

بگرفت، كهتر پسر از برادر  يپسر پادشاه ، مهتراتاران بمرد و او را دو پسر ماندت

گر يد دو يميا يكيشان آمدند يك ايتتار بنزد تا هفت تن از مولدان.... حسد برد

بالندر و پنجم خفچا و ششم لنقاز و هفتم  گر تتار و چهارمي، و سه دماكيا

خبار نيز 550 ( »...اجالد   ). ا
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شخ آن  ، بدوباشنديماك ميك نسب و كياز هفت شخ با كه همه از     

م يها آورده ا ر عنوان توركي آنها زي، در قسمت تتار بتارميماك و تتار كار داريا

د كه يتوجه نمائ ، وحاباشديست كه اصل شان تورك ميدا نيپ يو به آنها سوال

آورده شده  »ماكيا« ما كهيگر اي، برادر دستك برادر تورك تتار ايكه يوقت

را برادر با ي، زباشديم مايم كه او هم تورك ايست كه بگوئي، ضرورت به آن ناست

  .باشديبرادر هم خون و همتبار م

لغات تومان و اولوس فق معرف «: م كهيخوانيم »مغول ياجتماع نظام«در كتاب     

. شدند يمتعدد وارد م يآن اتو ها التياست كه در تشك يعيوس يليك دسته اي

ر و ييم بودند ، تغيقابل تقس ينكه بسختيبا وجود ا يمغول ياتو ها احتمال دارد كه

 . )219 ( .»....افتنديم ليتبد

اتو  يخل دارا يك از قشون هايهر«: ميخوانين ميگر چنيدر صفحات د بعداً    

، احتمال دارد جود آمده بودندبو يميقد يم اتو هايشدند كه از تقس يديجد يها

، مات بوجود آمده باشدين تقسيد آمدن چنيپد ي برايز شرايگر نيكه در نقاط د

شته از تقس د ما وجويز بنام اين يگريمات ديبه اتو ، تقس )تومان(م اولوس يگ

 در مغولستان قرون داشته است يبا اتو چه تفاوت ما چه بوده وي، اداشته است

ده يما ناميكردند ايكو م ينيشاوند كه در سرزميخو ليه ائك دستي يوس

  .شدنديم

، بوده است يك اجتما خانوادگيم يا بهتر بگوئيله كوچك ويقب كيما يا«   

ايما واتو دريا نيب يتفاوت اصل ك يمتعلق ب يستيما بايك اي ين است كه اع

ما يو چند ا. است ر بودهييما ها در تغين ايتعداد ا. باشد  شاونديدسته خو

ت باهم يما و اتو از لحا كميا يول. ل شده باشديك اتو تشكي توانست ازيم
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ما را يا چند ايتوانست دو يم يتوان تصور كرد كه وحدت ارضينداشتند ، م يتفاوت

 ياتو ها يمانند بع .د بوجود آورديك اتو جديب ينترتيزد و بدياميگر بيكدي با

ه يروس ات در شماليخودمختار بور يجمهور«. )يم اجتماعنظا 221 (» اتيبور

 يجمهور گردد كه مانند هريه ميون روسي واق است و شامل دولت فدراسيفدرات

ا يقانون اساس يگر دارايخود مختار د مختار خود  خود ي، پارلمان ، حكومت و ق

  .» راستاريو - باشد يم

م كه بالشك از يافتي »مايا«ا به ارتباط كلمه ر نجا دويقات ما تا ايتا حال در تحق    

ابق پ ما از نظريا يگريد ينامها ماك يكنند كه ايدا ميشكل و تلف و حروف ت

قت يابد كه در حقي يم يك به مغوليارتباط نزد مايو ا ياده تر شكل توركيز

  .شه انديك ريهردو از 

به  يليا مايا«: ديگويه مم كيابين ميدنباله موضو را چن »ينظام اجتماع«كتاب  در    

دسته  كي، بلكه معرف به شاوندان هم خون نبوده استياجتما خا خو يمعن

 الت ويله كوچك بوده كه از افراد ايك قبيك و يشاوند نزديخانواده خو

به فرد  يستيباياصل نسب همه م يداده وليز راه ميمختل را ن )سونهاي ياستخوانها(

شاوند متعلق به يخو يما از اجتما خانواده هايب اينترتيبد. شديم يمنته يواحد

) ياتوغها(الت يمات ايتقس ن شعبات خود ازيافته بود كه ايل يتشك يشعبات مختلف

  .)ينظام اجتماع 221 ( .»بوجود آمده بودند يميقد

 نينكه هميا يكيم يوريگر را بدست ميصفحه با دو موضو د يدر پاورق   

ده يد هم »اقوت هاي«ها گفته آمد نزد  مايا ايها  مايه اكه درباريستم نظاميس

كور ي، شوديم كاف  نوشته است كه تفاوت قاف و »اكوتي«اقوت ها را در كتاب م

كه  اقوت ها اندين يتورك و مغول هم ياز شاخه ها يكياقوت و يبوده و اصل آن 
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برند يم بسرات يا حيريبيس ياقوتستان در گوشه آخري »يجمهور«در مملكت  فعالً

ن ارتباط ندارند يفه هاياقوت ها طايدا ها و و چو كه . (تورك است با مغو

الماس در جهان  ن معدنيتر يغن يون هستند وخاك آن دارايه فدراسيمربوط روس

اقوت افسانه يمردم  نين سبب در بيباشد و به اياد سرد ميار زيم آن بسيبوده و اقل

كه خداوند با دستان يوقت« شوديابق آن گفته مك وجود دارد كه ميب فولكلوريعج

قه يپر از  ر مياقوت والماس از من  يبا خنك گرفتن دست ها كرده كهياقوت گ

  ).راستاريو -»خته استير ه از دست خداوندين ناحياقوت و الماس دريخداوند تمام 

ك ينزد يزهايتجم چ«: دهنديم ن شريما را چنيا ينكه معنيموضو دوم ا    

ن اصل يمهمتر يوحدت ارض«: د كهيافزايم در كتاب با عالوت» بهم و مربوط بهم

باشد يتو م يعني يگرد ان صحريك زميمالك  مايكه ا ين معنيباشد ، بديما ميا

 222 ( .»ما خوانده شونديتوانند بنام اينم ن باشندين زميو دسته آن كه فاقد ا

  .) همان كتاب

 يبه قوم يما بزبان مغوليا ايما ي، اميما نظر نموديه اشيكه در ر همچنان ما   

ورتوان استنباط نموديگردد كه از آن ميم اطال شان  ، نامكه بر مردم هزارهي، همان

به  نظام جامعه است يما هم كه شكلي، در اداده شده است ياز شكل نظام عسكر

ك يما يا ما وهميا ما مبدل شده كه هميبه ا بعداًن اسم اطال شده و يآنها ا

شده  يمنته »مايا« كلمه بوده كه با دو شكل مورد استعمال بوده و در ختم به كلمه

  . است

ما يشه ايت و ريدرباره اصل »افغانستان« در كتاب خود بنام يدوپر يداكتر لوئ   

، توركمني، اهزاره از نسل مغول«: وردين ميچن  )57 ( »....ك، قرغز وي، اوزبما
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ما نوشته كه درست است يما را تركمن ايكتابش ا 169باز در صفحه  يدوپر    

  :افته استير يارتباط تحر ين اقوام دركنار هم از روي توركستان ايتوار و در

آمده اصالً به اثر » «و ايما كه با حرف » كاف«كلمات ايماك كه با حرف     

  . تغير تلف است و اصل كلمه ايما مي باشد

ابل ياد آوري است كه مرحومه محجوبه هروي كه ايما جمشيدي مي باشد ق   

بزبان خويش خود را به تورك ايما نسبت ميدهد و آن سند را مرحوم استاد محمد 

  : علم غوا در ديوان محجوبة هروي چنين آورده است
    

  بوده اند  وركانـرداران تــــد و آبايـم كــه ســـج

  وده اندـآنجا نامداران بـ ملك شان خوارزم  و  در 

  رت كرده اندــچون به ميل خويش از خوارزم هج

  وده اندـــدر  هـــرات و  در  خـراسان بــــسالها ان

  »محجوبه هروي«                                                                                    
  

ت مي سازد كه در سرزمين خوارزم ثاب در اينجا يكبار ديگر محجوبة هروي   

  . اوزبيكستان توركان ايما بسر بردند و مي برند
  

اا    ر  ا    :اي  ا 
 

ست گانه تورك يل بياز قبا يكيرا  »ماكي« يمعن ياز كاشغر او و يبيحباستاد    

بح  ن رسالهيك دريدرباره تاج. (ماك دارديا ما ويگفته است كه قرابت به ا

 . ) مي نموده ايك را توضيتاج قتينوشته شده است كه حق جداگانه

آمده و چنانچه كه ما در  »مغول مايا«ها  يجا يما در بسيا أدر قسمت منش   

ور با معلومات ز »مايا« كلمه  يكيمغول و تورك  أم، چون منشيآورد اديدر س
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له است يفه و قبيطا يبمعن يما در تركيا قت نخواهد بودياست ازآنرو دور از حق

ما مغول ينوشته است بنام ا يسنده گان بنام عبدالقادر خان در هند كتابياز نو يكي

ات يل حم. گرفته است يل مغول را به شناسايو قبا يطوا ين كتاب ويدر ا

د ي خورشيتوار«آورده در كتاب  يتاتار ما و هزاره را از نسل ترخانيا يافغان

ما را از يهردو قوم هزاره و ا يورد كه ويم يافغان اتيل حنظر م درباره» جهان

ان شدند در آنوقت ازهم جدا كه مسلميگفته است كه وقت ك نسل قرار داده وي

هب ياند و ا »عه كتهيش«و هزاره ها  »پخته يسن« ما هايرا اي، زگشتند ن اختالف م

 )يتوار 314 . (شان شد يا يموجب افترا قوم

م كه آنها ي، هزاره را گفتدرست است ما گفته كهيكتاب با هزاره را با ا در   

نكه مغول يما هم نظر به اي، پ اباشند يكيما يتورك خال اند و اگر با ا

  . تورك است -باشد

  :دارد كهيعالوه م جهان دي خورشيمصن كتاب توار يم زائيمحمد ابراه ريش    

 كه تاتار و مغول هردو فرزندان )ه السالميعل(ف بن نوايهزاره از نسل  در بودن«   

د  از اًاقوام تركان تمام يگر تماميو د.... اف بن نويالمجنه بن ترك بن  نسل او

ز از نسل ين و در بودن ل و خاقان و هزاره.... ستي شك نياف هيترك بن 

گر كتب معتبر يد ست ، چنانچه از معارج النبوه و روضته الصف وين يتورك شبهت

 )يتوار 315 ( .»واض است

د كه از جمله چهار يگويما ميش درباره چهار ايبرخالف گفتار پ يم زائيابراه   

را عرب و دو  يدو گروه اول يمنيو تا يروزكوهي، ف ي، سوريديجمش ما مشهوريا

 . دانديرا افاغنه م گريگروه د
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هب نوشته وما را برادر هزاره ياو يات افغانيل حم    را موجب افترا  يافترا م

ست يما هرگز هزاره نيچراكه او ،ان كرده مح به اصل استيشان بيت ايقوم

از افاغنه  يمنيو تا يروزكوهيف و ياز نسل ضحاك تاز يو سور يديبلكه جمش

هب پخته است و ا يهزاره سن ما چهارم خود از قومي، بلكه اومه انديقد ن همه يم

هبيرا با هزاره ش يو افغان نسب و هزاره سن فر ضحاك نسب  يعه مفارقه م

ما بنام يه هرچهار اويبودند در تسميم ماقات در اصل هزارهيكسان است ، اگر اوي

هب خوانده م يهزاره سن ما چهارم قوم هزاره كه حد ياو يسور شدند حايم

  ) .315 ( .»است يمنيو تا يروزكوهياوشان متصل به حد ف

 يو ياست درست نوشته ول »ماياو« ما را كه اصالًيا يامال يم زائيابراه گرچه   

هبيما را زيا قوم اويل ويافترا هرچهار خ كه موضو يداند ، درحاليم اده تر م

هبيبح ما تنها عرو و خون م   .باشد نه م

دم يرهبر معروف قوم تورك هزاره پرس يمزار يشود كه از عبدالعلينم فراموشم    

من «: ق كرد و گفتيعم يفكر يد مزاريشه »ا توركيو يعه هستيتو ش« هك

هب بدست شخ يين بود كه گفت امكان تغيلش اي، دل»هستم تورك ر دادن م

 ين گفت كه وي، بنابرر دهدييل و تغيتواند خون خود را تبدينم يكس ياست ول

  . تورك است

ور هرچهار قوم ايگر سوال ايد ازجانب     ك پدر و يما كه زاده يونجاست كه چ

گر يد يآن عرب و دو ي، دوميباشند و آنرا ما در با ذكر نموديم ك نسلياز 

ك قوم بدو يا يگو يعني، رديگيگر به هزاره تعلق ميد يكيو باز در آخر  پشتون باشد

 ب و محترمي و نجيما كه اقوام شرينكه هرچهار اويخالصه ا .شوديمتعلق م نسل

 به پشتو ينكه گروهيتورك از نگاه نسل ارتباط دارند اما از ك قوميباشند بيم
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اثر قرابت  گر بهيندارد و آنها بمانند اقوام د يبيع يكيگر به تاجيدند و گروه ديگرائ

ن يها از يبح غلجائ چنانچه در. افتنديه زبان و شكل نو را بخود يها با اقوام همسا

  . اد بعمل آمديبح ها ز

كه در يگر بخاطريا بعباره ديو يتورك ما اصالًياو كلمهكه گفته آمد يطور   

د آنرا كلمه تورك و يبح ها بعمل آمد بدون ترد يمغول »مايا«قسمت كلمه 

ريخوانيمغول م د جهان در ي خورشيل توارم. گفته وجود ندارد  نيدر يم و خ

آن  يناست مع يما لف تركيما و ايبدانكه او«آورد كه  يما ميآغاز بح او

م عبارت از يما عبارت از چهار قوم است كه در قديچهار ا الوس و قوم است و

ت يثيو ح يبود و بعد قلت تعداد سور يروزكوهيو ف يمنيتا و يديو جمش يسور

ند و در عهد شهزاده يگوياوشانرا دوازده هزار خانوار م كه يآن قوم هزاره سن

م داد يوس خان و كريما محمد ين اويمحمد خان سرداران ا ر بازيكامران و وز

  . )يتوار 315 (. »خان هزاره بودند

هزاره  اصالً يما سورياو كه طائفه :سدينويم يم زائيابراه ن سندينك دريا   

است كه در  يقوم سور نيد و همينماياد ميز يباشند كه سرداران شان را نيم

  . هندوستان حكم راندند

س ا يسور راعيفپرو انايله آرمجچنانچه در     ور اشاره را بر سوريبر : رسانديان مين

ها تركان پشتو زبان  يز مانند لودينان ني، اان انديسور ين دهليسالط ن طبقهيهفتم«

هب ا ،اند ن اردو يبود ، در قصر و در ب يشان فارسيا يو زبان رسم يشان حنفيم

 .)... انايآر 17 ( .»كردنديو پشتو صحبت م يترك

ماقات ياز جمله ا يبيما ها را بصورت تقرينفوس ا شتريد صد سال پدر حدو   

ره و ي، وغپانزده هزار خانوار در پنجده، كشك، مرغاب را يديما جمشياربعه او
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به تعداد هشت هزار خانوار كه  يروزكوهيما في و اويبادغ شان را يات اهليو

اه بملك يخانوار در كوه س ها به تعداد هزار يمني، تاروزكوهيف خود يدر مسكن اصل

باشد يم يمنين قوم تاياز جمله هم يو درز ي، زوريموريو ساغر كه ت هورهي، تغور

  .ان باشند قلمداد نموده انديسن كه جمله

د و يقت چشمديگر دارد كه در حقيد د جهان نكته جالبي خورشيل توارم    

ن قوم ياست گاه اير«: دورين ميچن ها يمنيدهد كه درباره تايرا م ينيت عيشاهد

بوده كه به عهد  يمنيما عبدالغفور خان تايا نين خان كالن ايقبل از. هوره استيت

د يل به هرات رسكه ميرا كشت و وقت يراف خود حسن زهراب هزاره يخان

راحمد خان يسابق م يديما جمشي ايبود و رئ يم خان رئيآنوقت پسر ابراه

ر احمد يخان آغا برادر م يديسردار تمام اقوام جمش تل به هرادن ميو بوقت رس

فت اهللا  يروز كوهيما فير كابل بود و سردار ايام عقوب خانيخان و خسر محمد 

  ).همان 315 ( .»ك بوديب ازيپور پدر سردار ن كيب

 يشيما ها خويبا ا يرساند كه ويم بعداًو  ورديعقوب را مير محمد يل نام امم

و  »يتورك كيب«، پسوند يروز كوهيسرداران ف يل در ختم نامهام اًكرده و ضمن

دا يارتباط پ ياده تر به سرداران محمد زائيآورد كه ز يرا م »سردار«در آغاز كلمه 

  . دينمايم

د جهان ملك هزاره ها را با ملك ي خورشيد گفت كه در كتاب تواريبا همچنان   

ن نموده است و يل عر تخميد مل طول و دوصيدر حدود سه صد م ما هاياو

  . دهديملك نشان م كيجمله را در 
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، نكته ذكر بعمل آمد ما هايا ي، سكونت و خانهاهي وجه تسميدر قسمت تار   

تورك  يما هايا يحكومتدار نجا ذكر گردد عبارت ازيد دريكه با يگريمهم د

  .باشدينژاد و توركتبار م

را در هندوستان حكم  يمدت يرشاه سوريش يبه سركردگ يما سوريله اويقب   

ور  يا به غر مغولين به غل ويها و محقق يان را هندوستانيبابر كهيراندند ، همان

پشتونها  يعنيم بنام افغانان يها را در هندوستان قد يهمان شكل سور ، بهسندينويم

ما يا قوم يم خان رئيما ها ابراهين بزر اوياز خوان يكيكه ي، درحال داننديم

 .روديان حاكم در هندوستان بشمار مي، جد سوربود ها

قه غور  يحدود قرن پانزدهم با پسرانش بوقت لود م خان درين ابراهيهم    ها از من

اشخا  بعداًد كه ينمايما ها به هندوستان هجرت ميها و ا يا مركز عمده غوري

ان جالل سلندبود نهايمشهورشان ا اني، سل ان محمد شاه م اسالم شاه، سل ، سل

ان ابراه ،روز شاهيف ان احمد سكندر شاهيسل   .م شاه و سل

س    ، انيكيز مانند نينان نيا«: ن آمده استيان چنيدرباره سور در نوشته استاد بر

 )هايفتلي(ت ها يهفتال يايان و خلجها از بقايران بامي، شناني، تگهندوكش شمال يامرا

ن يآر را از نژاد يه غور و سورسالل يدر جا يبيحب پوهاندو » تورك تبار بودند

  .شمارديم يافسانو يسور يموهو يايها را از بقا يداند و غوريم

شته درباره اصل و نسب او در     از آنها و به يها جزئ يما ها كه سورياورا گ

، )يسور( انيقات را درباره نسب سوريجه تحقيم و نتيدارد سخن گفت يآنها تعلق كل

م يديرسان آنها را در ر و رشته تورك و مغول يروزكوهيو ف يمني، تايديجمش

 يگرو هائ م و اگريل را گرفتين دين و مستشرقيات محققيروا يكه همه از رو

ان يبمانند خلج باشد كهيشده باشند درست م يا پشتون مسمين قوم بنام افاغنه وياز

www.enayatshahrani.com



              -------------------------------------------------------------------------------------  تاریخچۀ اقوام در افغانستان

م( ن پشتو و يزنند و فرهنگ بيم حرفتباران اند كه بزبان پشتو  يتورك) بفت خا و 

  .را دارند يتورك

بودن  ياسيت وسيد در قسمت قدامت و اهليبا گر رايك موضو شاعرانه دي    

ان و يمشهور  »ازيانجم لابو ا« نست كهيم ايما ها ذكر نمائيا ا مشاور خا سل

نه يت ساي و روايما بود كه او را در توارياو از قوم ير محمود غزنويشاهنشاه كب

ر نصر يو قرار معلوم ام دانند و مسكن او را بدخشان گفته انديم» ماياز ايا«نه يبه س

ان محمود غزنويبن سبكتگ بود  يوكه حكمران بل در زمان  ين برادر خورد سل

شهر  ياز بازار برده فروش ما راياز ايابوالنجم ا ينوروز ياز جشن ها يكيدر 

ن شهر در اثر حمالت يآوازه است و ا ن بلنددشت خمچا خمچان كه امروز بنام

ان محمود  يداريان رفته است خريز خان بعد ها از ميچنگ نموده به برادر سل

استاد  شكش كرده است در آنوقت بدخشان بندرگاه صدور برده گان بوديپ يغزنو

ت ز مفكوره بي نموده و نيلأت يما رساله مستقلياز اين ايدرباره ا يليل اهللا خليخل

ان محمود را كه سومنات را شكست يشكن دانند و يما مياز اين اياز هم نظريه سل

ان محمود غزنو از تايا   .برخوردار بود يدم مر از اعزاز و اكرام اخالف سل

ن يچن يبيحب يما شادروان عبدالحيا يها يقسمت تورك بودن سور در    

   :ورديم

ان يبام الن و بر كابل كابلشاهان و بريمان رتببر زابلستان دود يدر قرن اول اسالم«   

 نان و بر غور ويهندوكش تگ يات شماليكان و بر ويز لويران وبر غزنه و گرديش

فرماندهان  يايبقا و از ين خاندانها مردم بوميتمام ا راندند ويان حكم ميهرات سور

  .).....از ن بعدافغانستا يتار 159 ( »افغانستان بودند يهفتل و يا كوشانيو يمحل
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 يمحل يرا امرا يهفتل و يفرماندهان كوشان يبيحب پوهاندنكه يدر قسمت ا   

افغانستان اقوام تورك كوشان كه  را دري، زرياست انكار ناپ يقتي، حقخوانديم

ا يو يتيم آنها از قوم سيگوئينكه ميداشتند و ا يم تشريباشند از قديان ميفتلياسالف 

ا(ختن  ،نيچ ها از توركستان يوچي غورستان آمده اند يا اوي، كاشغرستان و)يخ

ن آن مناب ذكر شده مركز يرخات قاطبه ميبقرار روا اصالً ،قت دارديحق كامالً

كه به افغانستان آمده  يا دو گروپيك گرو يتوركان بوده اند ، و مهيو قد يلصا

ش از آن ، قوم ين را ندارد كه در وطن مان افغانستان پيا ينمودند معن وحكومت

كور از  يكي. آنها نزد اقوام خود آمدند اًد دانست كه غالبي نداشتند بلكه بايتشر م

ش از يب باشد كه تا اكنونيد تخارستان ميسف يو و هون هايمراكز عمده توركان توك

د عالوه يبا ندينمايصحبت م يهفتاد درصد آن مردم به همان زبان كهنه خود تورك

ا يا هونها و ينو  ونگيو همه از اقوام هيو توك يفتلي، يكوشان ،ينمود اقوام تخار

انه، يم يايگر بگونه اقوام مهاجم به آسيد يپ يكياند كه ) ها ياوچي(ها  يوچي

ژه يو يت هاين مناطق مدنيران و هندوستان پاكستان حمله آوردند در ايخراسان، ا

  .كردندجاد يرا ا

اقوام  يم كه در افغانستان كنونيابيم ينير چيوان تسانگ زاياز زبان ه چنانچه   

، قندهار مختل  كردند ويم ي، كابل و ننگرهار حكمرانتورك در تخارستان، بل

س از زبان ميپروف بگفته ورد كه او يم سند» افغانستان آف ده افغانز«ل سور بر

ها  يوچي يها از گرو يكيتورك تبار كه  يها يت كوشانيحاكم«: گفته است

كرد و نمونه بزر  دايها ادامه پ ينيز پارچه شدن بصورت شهزاده نشا بعد،  بودند

  .)... انايآر 18 ( .»تخارستان اند يبغو هايآن كابلشاهان و 
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كان و يلو دارد كهي ميخود توض يگر را با بزرگواريك موضو دي يبيحباستاد    

خود آن اقوام را  يته هانوش يان اند كه در بعيا كوشانيان يفتلي يايان از بقايسور

، ما ك فكر شودياگر ن اً، واقعره پشتون گفته انديوغ »كانيلو«در كتابها مثل كتاب 

ره بعدها به پشتو سخن يان وغيوسور انير تورك ها مثل خلجائيم كه تعداد كثيگفت

موضو عظمت و جالل پشتونها را ثابت  نيگفته و زبان خود را از دست دادند و ا

اشته يز بر ديآم سحر يزبان پشتو زيدارند و ن يخيدامت تارسازد كه قيم گران اثر گ

كور يو آنهم به كهنگ  .دينماياشاره م زبان م

ن يرخكمتر بح شده و م يما در طول تاريا تيچون در خصو مردم و مل   

ده اند ونه يچيات تورك ها پيعموم دارند در يشه خال توركينكه آنها ريبخاطر ا

اد بخر داده ينباره تعمق زيكه در ار ضرور نبودهيازآن سبب بس. اتيبه خصوص

ن نگارنده داكتر ين ايري، دوست دده بوديرس انيما به پايكه مقاله اي، در وقتشود

اقان سابقه دار بزبانها يكي ماي اهللا ايف ادداشت ي يكيو تاج يتورك ياز ن

دن آنها اندك تكرار احسن نك آوريفرستادند و ا »ماقهايا«اندر باب  را يكوچك

 .از مفاد نخواهد بود يخال يول د باشديبا

م يد ذكر نمائيگر را بايك موضو دي مياورينكه فرستاده آن دوست را بيش ازيپ

مردم مغولستان كه در (» ماياو«و  »ماياو« ك مقدار آنرايكه  »مايا«كه كلمه 

شته ها الفبا همزه و  يعني »ال«به فت حرف  »مقيا«، بردنديبكار م را يغورياو يگ

 »انگشتانه«را تورك ها به  ي، شكل دومندينمايتلف م) راستاريو -» ميم«كسر حرف 

 وشند و سوزن را بوقت دوختن با آنيدهند و آن توته آهن را كه در پنجه ميم نسبت

آنچه را . نديانگشتانه گو يكيو در تاج »ماياو« يدهند نامش را در توركيفشار م
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ما يكندن گرفته شده است و ا يعنيما يد از مصدر اويگو يانگشتوانه مكه 

  .فه استيله وطايقب يبمعن

برادر  يت هايار از شماره پن و شش ملين يام. ن. ما از نوشته سيداكتر ا   

 .دينماين اقتباس مين چنيما ها ايدرمورد ا

با  اًبع . كنديله را افاده ميقبا يطائفه و يبوده و معن يما كلمه توركيا اويما يا«    

ه آن از دو يوجه تسم يبنابر قول. ز مشهور انديما ني، بنام چهار اچهار يشوند عدديپ

، رسانديد را ميخانه سف ايكه مفهوم خرگاه ) ا اوهم و آي ياو( يكلمه تورك

» هاماقيا ايها يآ او«د بنام يسف ين طائفه با داشتن خانه هايده است و ايب گرديترك

  .دهديم يد معنيسف» آ«خانه و  »ياو« يدر زبان تورك. ده انديگرد يمسم

ده است يد گردين قيله و طائفه صحرانشي نام قبيبح در مناب مختل.... مايا«    

مختل به گمان  يما از اختالط و امتزاج نژادهايا ا چهاريما يبه هرصورت ا

با  يخيانها و حواد تاريو درطول جر افتهيل يتشك يمغول و ي، تاتارياغلب تورك

، يديما جمشيا: ده انديگرد يمختل مسم يخته و بنامهايآم ر ملل و اقواميسا

ه نظر )يو زور يموريت( يما سوريو ا يمنيما تاي، ايروزكوهيما فيا ، از نق

ن يانه بوده وبا اندك تفاوت عيم يايآس يه اهاليل شبين قباياز ياريبس يكلتور

 و يكي، تاجيكياوزب يتورك يما ها بزبانهايا. باشنديو رسوم را دارآ م عنعنات

  .)ده اولوسيجر( .»كننديتكلم م يتوركمن اًبع

 يو مغول ي، تاتاريك با توركيحساس را كه شامل تاج ك موضوينوشته با    

در  ين طائفه توركيما درباره اصل و نسب ا سازد ويم باشد خواننده را مغشو

ور ب ورد يك مفهوم خوب را ميك يداخل ساختن كلمه تاج. ميا ذكر كردس

ن ياده تر از مردمان به ايان و زيرانياز ا يرياگرچه كث .باشد »زبان«كه اگر در قسمت 
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د به اثر يبودند اما شايكا م يا. باشنديتورك ها م زك ها جيتاج باشند كهيده ميعق

، باشند يكينها هشتاد درصد يا ها و صدها موضو مشترك يگيهمسا ها يكينزد

 ين و ارتباط به فارس و فارسيك ها از نژاد آريرساند كه تاجيم قاتيتحق يول

له از لحا خونياما ا. (ن باره بح ها خواهد شدي، دردارند رانيا يزبانها  و ين مس

مختل  ت آنها متعلق به اقواميگردد كه اصلينم يك هائيمربوط آن عده تاج يكياتن

به  خود ياصل ي زبانهايبه مرور زمان با تعو يپشتون بوده ول اًبع وتورك 

  ).راستاريو –دند ييگرا يكيتاج

در اين اواخر از جانب علماي جنيتيك فرانسه از تاجيكان تاجيكستان تست هاي   

     . گرفته اند كه اكثريت قاط شان خون توركي دارند» اي. ان. دي«

ن يدر هالل »يسور«ما بعد از ذكر كلمه يا گر آورده داكتريقسمت د در   

، خود تورك نژاد يما هاياز آن چهار شاخه ا يكيد يشا. آورده بودند »يموريت«

 به نسبت يماقان هرات و بادغياز ا يچنانچه بس ،منسوب بسازند يموريرا به ت

ن يدهند كه اينسبت م »يموريت«، خود را به ثابت بسازند بودن خود را ينكه توركيا

  . قرار ندارد قتيموضو خارج از حق

ور پ ياما در قسمت سور    قرار است كه  ني، موضو ازميش گفتيبا آنكه در س

باشند و تفاوت يم ها يمنيها و تا يروزكوهي، فها يديآنها در جمله همان جمش

  .بصورت ق ندارند

 يشاخه ا كيها را  »يسور«شاد داشته باشد  روحش راكه خداوند  يبيحباستاد    

د گفته آن بزرگمرد يكه باين نكته اياول. نديگويرا نم يليدل يشمارند ولياز پشتونها م

است كه در جمله چهار برادر سه برادر  ين چه اتفاقيا نست كهيا د گردديترد

گران يد كه استاد و دينمايم ين باز به ما تداعيشود و ايپشتون م يچهارم و تورك
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ورند يم يفتليو  يكوشان ياياز بقا »كيو«را بشمول  ي، پادشاهان محلخان ها همه

ند و يبزر را گو بزبان پشتو »يلو«است و » كيلو«ند كه يفرمايم او كبارهي يول

در  »بزرگك«و  »كيلو« بينكه تركياول ا. دارد  يبزرگك ها معن يعنيها  »كيلو«

گر ي، دديابرير ميتصغ نكه بزر شد از حالتيهم. ندارد يو پشتو درست يفارس

بزر را  يمعن يتورك م دريبه استناد متون قد »يلو«نكه گفته شد كه كلمه يا

و  يكلمه ختن اًوغالب » كيو«ست بلكه ين »كيلو«نست كه يده من ايدهد و عقيم

  .است يغورياو

س ميبه هم     ان سلسله شاهان تورك پشتو زبان يسور سد كهينوين قسم داكتر بر

 ينژاد شناس يرا زبان ركن اصلي، زستين وضو از امكان دورن ميباشد و ايهند م

  .زبانها پشتون باشند يزبانها و تورك يزبان و فارس يتواند پشتونها فارسيباشد و مينم

ما يا يا چهار قوم عمده تورك هايما ياز جمله چهار ا ها كه يمورد سور رد    

 در »سور«به فكر آن بوده اند كه  يبيحب استاد د نمود كهياذعان با ، اولتر از همهاند

 ،ن گروه توركان پشتو باشنديد ايدهد و تصور كردند كه بايم يمعن »سر«پشتو 

گل  ،»يگل سور«م يبرين بكار ميچن» سور«ن كلمه را يماهم ا يكه در فارسيدرحال

 از موضوعات مهم بشمار يكيك ها يدر فولكلور تاج »يگل سور«ن يا اًسر ضمن

 . روديم

ا يچشم سبز  كهيا كساني، گودهديم يسبز معن »سور« ياده بر آن در لغت توركيز    

ن لغت مورد يا ند كه تا اكنونيگويم »چشم سبز«ا ي »سور« را يداشته باشند و يآب

 چشم كبود يتار ما ها دريشخ اول ا اًرساند كه غالبين مياستعمال را دارد و ا

  .توركانست يدويبوده و كبود رنگ خا عق
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افته و به ي يز اسالم توسا بعدا يا رب النو سورياسم زور «: ديفرمايم يبيحباستاد    

اكنون  بود كه يتيناح »زورآباد« شوند، مثالًيم يل و اشخا مسمينام بالد و قبا نيا

 يگوشه شمالغرب سرحدات افغان ين نام در جنوب سرخ و رقاصيهم به هم

سرخ ضب  ياز نواح »زوراب«ا بصورت ا قوت آنريت هرات موجود است ويو

هم » سور«بصورت  »زور«ن يد و ايگو »يزوراب«ر منسوب به آنرا يو ابن اث كرده

  .)....  افغانستانيتار 127 ( .»دهيگرد ضب

ز در ساحه يآورده و اكنون ن »زور«م را بشكل يقد متون يبيحب استاد نك خوديا   

قه چشمه سار به  »زور«ام يند به اثر مرور ايگو» آباد ورز« آنرا ست كهيغور من

ند و يدر غور وجود دارد كه آنرا زوركوه گو يكوه زيمبدل شده است و ن »سور«

ها را به  »يزور«ن ي هرگز ايند و تاريگويم يرا زور كه از آنجا هستند خوديكسان

ها كه بنام پادشاهان در هند به شكل شاهان  يزور. دهديپشتون بودن نشان نم

 ، وها آنها را به پشتو نسبت دادند يدنبال همان نسب ساز افتند بهيشهرت  »يسور«

سيپروف د به گفتهيشا به پشتو  اًاما نژاد. زبان شان به پشتو مبدل شده باشد سور بر

ا در آن هنگام در پشتو يشود كه آيش مينجا پيك موضو دري ندارند و ينسبت

 باشد تا ياز آن عهد كه براست يا متون اصلريز ا نهيشرفته وجود داشته يپ كتابت

داكتر  م كهيورينجا باز ميكه گفته آمد و دريطور.ده است ياكنون بدست ما نرس

س م ها  يمانند لود زينان ني، اان انديسور ين دهلين طبقه سالطيهفتم«: ديفرمايبر

رانش در است كه با پس م خان سورين خاندان ابراهيجد ا.... توركان پشتو زبان اند

قه غور به ياواخر قرن پانزدهم در زمان لود هندوستان مهاجرت نمود و  ها از من

شمال  يان امرايكيز مانند نين ناني، اكرديفه ميوظ يكتن از قومندانان اجراي يبح
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و ) هايفتلي(هفتالت ها  يايخلجها از بقا و) انيشاران بام(ان يران بامي، شهندوكش

  .)يبيو او از نوشته حب يالديم 1999... برون انايآر 17 ( .»تورك تبار بودند

ما ها يدرباره ا )162 – 161(ستان به صفحات كيمملكت اوزب المعارف در دائر   

افغانستان و  ير توركيل و عشايكتعداد قباي يما نام عموميا « :ن آمده استيچن

) يفعل( يايت قشقه دريفرغانه و در و يقرن پانزده و شانزده در واد كستان درياوزب

ب يكستان شامل تركيساكن اوزب يما هاي، با مرور سده ها اداشتند سكونت

ك قسمت آن در ي، فق ر خود را از دست دادنديل و عشاي، نام قباشده كانياوزب

  .»را حف كردند) مايا(ليا نام قبايقشقه در تيو

 يكيو تاج ير فارسيعشا ل ويكسلسله قبايافغانستان  ساكن يماقهايب ايبه ترك   

مه يو ن يزبان كوه يكيزبان و تاج يحاضر نام اقوام تورك درحال. شوديزبان شامل م

. الغرب افغانستان استساكن شم» يموريو ت يدي، جمشيمنيت ،يروزكوهيف« يكوچ

 يمنيآنها متعلق به تا. برنديز بسر ميران نيكستان در ايافغانستان و اوزب ما عالوه بريا

گر يو قسمت د يسن يما هايك قسمت اي. ون نفر هستندير حدود شش ملبوده د

 .ز مشهورندين »مايچهار ا«ما ها بنام يا. باشنديعه ميش آن

الب بعد زا بعد    ما ها يم كه اين را بدست آوردين بح هميا يعالوه نمودن م

باشند كه يماز آن شاخه ها  يكيره يغور، توركمن وغيتاتار، او، قرغز، قزا بمانند

   .سر چشمه شان از تورك است

 يماقهايم همه در ارتباط به ايد عالوه كرد آنچه را كه گفتين بح باير ايدر اخ   

غن چ يماقهايبود و در قسمت ا يتوركستان افغان ن رساله گفته نشده يدر ا يزيق

غن كه و يماقهاياست ا  ياقهاميز مانند ايكنند ن يم يات قندوز، بغالن زنده گيق

و اورته  ي، اوسرانياني، سجيشوند سرخاب يم ميله منقسيا قبيه فيتركستان به چهار طا
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ت ق يم يبو غن م يماقهاين گرم ال خويها از شمار قبايباشند و اورته بو باشند  يق

قر و  يها و اوسران يانيها، سج يرخابو س مردم خون سرد سبت به آن نها مردمان م

   .هستند
  

ا    
  

  

 قزل در. بلند شده است امور جهانكشير تيز دوره اما بعد ين كلمه توركيا يتار   

 يول »سر سر«آن  يدهد كه تحت الفظيم يسر معن »با«و  »سر« يبمعن يتورك

  .ترفته شده اسيا عساكر پيان اردو ويدر م »كاله سر«بمفهوم 

ده شاه صف يا صاحبان كاله قرمزيبا يب زين تركيا ن بارياول     يول يبدوره او

ونه به اندازه شان  »انينگ چري«ن گرو بمانند يز آن ابعداًگشت و  استعمال

  .كردنديبفرمان حكام كار م اًميو مستق اًخوب بودند بلكه عموم صاحب قدرت

ز استقرار و كثرت نفوس ا بعدل شده بودند كه ياز نوجوانان تشك »انينگ چري«   

داشتند يان برميفه را از ميك خليده بود كه يرس يآنها بحد خالفت نفوذ شان بمقام

  .نشاندنديم يرا بمقام خالفت عثمان يگريفه ديخل و

مور آنها را در ير تيمور بودند كه امير تيام يران جنگياس از قزل باشان اصالً يول   

ان با يه اسالميفه مقتدر توركيخل ز فتا بعدبرگشت  ل يلدرم به اردبياد يزيسل

رت خواجه  يول. خواست آنها را به سمرقند ببرديداشت و م جان باخوديآذربا ح

نا يعل مور ير تيكه ام )ر(ين وليالد يد شاه صفيره جناب سين نبيصدرالد خل مو

به سمرقند شد و چون آنها مسن تر از  الش ارادت داشت مان بردن اسريفام به او و

 يخواجه عل ي صفويش يديدند ، بمره بويتورك يها »ينگ چري«اول  يها دوره

 يدان شيگر بمريون وبعباره ديبه روحان ياده تر از شكل عسكريز نشستند و
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اشته بودندازآنرو در آغاز نام شان را قز . ماندنديم ز چند ا بعدس  ،ل با نگ

 يرا بجا اهنموده و خانق يآهنگ جهاندار يل صفويآن زمان كه شاه اسماع نسل

اشته و خود نت نشست هم گ ده مريبر تخت سل دان را كه از زمان جد ين او

 ن نمود و نام شان رايي، گارد محاف و رزمندگان تعمانده بودند يعل خواجه

اشت »قزلبا«   .گ

: ميبشنو يروانيعباس ش رخان را بهتر است از زبان سردفتر مه قزلبايوجه تسم   

د خبر يل رسيهر اردبشتافت بش جنگمور كورگان بير تينگاشته اند كه هرگاه ام«

رت خواجه علكرامات و خر  نا صدرالد خل يعادات ح ره جناب ين ، نبيمو

 يره شاه صفينب هاوقت صب بخانق ده تنهايهم الرحمه شنين عليالد يدشاه صفيس

دانش دور او ي، مربمراقبه مشغول بود ز نماز فجر در مجل خودا بعد، شاه آمد

افته يشاه چشم كشاد و از راه كش در ديمور در رسير تيه اممراقب بودند هرگا

مور در دل خود ير تيخود نشاند ام يپهلو د ويمور را در بغل كشير تيبرخاست و ام

افته فرمود كه برو يدر يانه شاه از روشندلي افتيد فت خواهم يزيگفت كه من بر با

 بعدمور ير تيرمود امت كرده رخصت فيكاله عنا كي، آنگاه ديرس يبه مقصد خواه

ظهر تنها به خدمت شاه حاضر  زا بعدده يل رسياردب فت مراجعت كرده در سواد  زا

شكش يزر پ يسه هايار جواهر و اسباب عمده و كيبس شد و مالزمت حاصل نموده

ر مرا قبول فرماير تينگرفت ام يكرد شاه قبول نكرد و ه د تا يمور گفت شاه ن

د كه يزيست مگر از لشكر باي حاجت نين اشيكه مرا به ا خاطر من شاد شود فرمود

مور ير تيد اميند بمن دهيكسان آنقدر كه در حجره من درآ د ازآنير آورده اياس

رفتند تا يمدند و در حجره مي، جو جو مران را طلب كردياس بجان منت گفته

، اخل شدندبودند جمله در آن حجره دمور ير تيد امير كه در قياس آنكه چند هزار
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، شاه د مرخ گشتين ادب بوسيت معتقد شد و زمين كرامت نهاياز مورير تيام

د يم شما به اوطان خود برويرون آورد و گفت كه آزاد كرديحجره ب ران را ازياس

ست شاه يم زيم در خدمت خادمانه خواهيرويشدند و گفتند كه ما نم ديجمله مر

خود  يآبا يبر جا يل صفويشاه اسماعگاه هر يز دودمان شاه صفا بعد قبول كرد

د اهيك نهاد كه جمله شريدان نيگر مريران آزاد و دين اسيهم نشست او  ي و س

ران را مسخر ي، ملك ادادند يريب جهانگيرا ترغ يل اوليشاه اسماع ر بودنديدل

 ي عالم آرايچنانكه در تار.ن گروه با شكوه است يقزلبا عبارت از هم كردند و

ان حم يعباس ور است كه سل در  يل شبيپدر شاه اسماع يالصفو يدرالموسيس

ا گردياو را تاج دوازده ترك از عالم غ د كهيخواب د ت دهيب ع ا از سقر ، له

ان يدان نهاد منشيمراله دوازده تركه مبدل كرده بر سررا بك يتركمان كاله يقرمز

  .گشتندن افسر ممتاز شدند و ملقب به قزلبا يه بايصفو خاندان

دت ا«     دوازده ( .»جلوس كرد 791واق شد و در  761ل ن پادشاه درسايو

ان نامه  .)سل

 ،باشمي، نگارنده موافق مرخان نظر دادهه با كه سردفتر ميقسمت وجه تسم در   

يك موضو مهم ديگر را بايد در نظر داشت كه شاه اسمعيل صفوي از شيعه هاي 

خواهد داشت كه چون شيعه هاي جعفري را دوازده امامه  دو آتشه بود، امكان آنرا

نيز مي گويند، عدد دوازده را به آن نسبت داده باشند، اين نظر را مرحوم احمد علي 

بالي تاري افغانستان«محبي در كتاب  را يز. تأييد مي نمايد» قزلبا و هزاره در 

ك يدر  چند هزار نفردن ي، و گنجانصاحب كرامات بوده اند يول يخاندان شاه صف

ند يگويم نيرخك تعداد مي ي، اما گاه گاهتواند كرامت باشديد ميترد يحجره ب

كور دو دروازه داشته و كسان داخل حجره  ك دروازهياز  كه از اسريكه حجره م
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ك مرد يمور ير تيام خبر از آن هستند كه يبرامدند اما بيگر ميشدند و از دروازه ديم

ده يكه مردم عقيقسم كه است و به هري، بهرصورتكاك بودار و حيزرنگ ، هوش

ه قزلبا يوجه تسم را از يگريك مثال دينجا يار به آنهاست وما دريدارد اخت

ردازيم و پيوريم  يدارا يول يكه شاه صف د گفته شوديم بايش ازآنكه بدان شر ب

ل يفام به آن دو صفت ران معاصر عالقهيدو مشخصه بود كه مردم صاحب حكومت ا

كور ندارند  هب اهل سنت و جماعه همه از ينكه خاندان شاه صفياول ا. شاه م ، م

ران و ي ايچنانچه اگر به تار . نمودنديصحبت م يجمله توركتبار و بزبان تورك يثان

  .بود يها همه تورك يو قاجار يصفو ي، زبان دربارميگر مراجعه نمائي ديتوار

ان شاعر يبدربار صفو يگو يز و پارسيتبر وركانمشهور كه از ت يزيصائب تبر   

هند سفر نمود و  يافغانستان بدربار توركان بابر قيهم از طر يدربار بود و بار

نوشته است كه از جمله  »زبانها يستيهمز يمرزها« در كتاب راقمن يخاطراتش را ا

  .ان استيجانين آذربايهم
  

  :گرير داز جانب م »قزلبا« هينك وجه تسميو ا   

شرو  )م 1501 - ـه 907(ل اول يجلوس شاه اسماع ه را ما از زمانيصفو يتار   

 يكار صفو را شروي، زعقب تر برد يد كمي را باين تاريقت ايم اما در حقيكنيم

ان يخد توام شد و ين طائفه با قدرت ماديا ياست كه قدرت معنو ياز زمان جه سل

ان جنيخواهر حسن ب ان ح ن آمد وي صدرالديره شينبد يك به خانه سل در يسل

رزا بوجود يل مياسماع ،ن ازدواج شاهانهيگم ازدواج كرد و ازيپسر با عالمشاه ب

  .ل اول استيآمد كه معروف به شاه اسماع

عارف و شاعر بود و  يمرد )م 1334 - يهجر 735وفات ( يلياردب ي صفيش   

 : گفتيد و ميناليحال و كار م ياز خراب يروزگار
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  دل يار ايبه خلوت  يه كه رسـرگـــه

 دل  يا  اريالم بســـــن برسان ســــازم

  يم گوـحال يرابــخ  از  ه خبرــگــوآن

  دل يار اـــــزنه زار ـــ، هدل يزنهار ا
  

 يبرا، مردم رانيفت كه از اكناف ااما كم كم كار چنان خوب شد و با گر   

كرمان است كه  مردمات يبردند چنانچه در روا ياو پناه م هاش بخانقيدرد خو ةچار

روان شاهان يبدربار ش حل اختالفات خود يدو خانواده از مردم رفسنجان برا يوقت

ش از آنكه آنان به ي پيش ل درآمدند وي در اردبيش هابردند و شب بخانقيت ميشكا

ده باز گشتند صل داد و هردو خانوا روانشاه برسند آنها را در همان خانقاهيدربار ش

كمك به سفره خانقاه  يهرساله مبلغ  شده بودند ويدان شيكه خود از مريدرحال

  . فرستادنديم

ش فراهم آمد وتا يكم كم برا ي، بودجه كافيخانقاه ش ،يو مال يازنظر ماد   

 ااطعام فقر ، كارنيجمال الدد يبنام س يديس«، ي صفيزمان ش د كه دريبدانجا رس

قابل  يبودجه خانقاه وقت» اج افتاديكروز به هزار گوسفند احتيو تنها  ددايم را انجام

متعلق  ياراض ه دهات و قصبات ويل و كليمور دستور داد اردبينان تر شد كه تياطم

 يبرا يحت منتقل گردد و خانقاه او يبه آن به عنوان وق به خاندان صفو

رناك  يجهت ماد خانقاه تنهان يمور ازيت تيتقو .تكاران بست باشدين جنايترخ

دام خانقاه كرد كه هر ك ميز تقديدان فداكار نيروان و مريم پير مستقي، او غنداشت

ور اًت واقعيفيك! بودند يك ده ششدانگيبهتر از  : ن استيكه نوشته اند چن آن

ار مغرب يكرد و رو به د ن هفت ساله خود را شرويور سهمگيمور يكه ت يروز

ار بكر و دشت قبچا و شهر يد ،رابر او مقاومت نتوانست كرددر ب ي مانعينهاد ه
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، در )م 1399 -يهجر 802( سقوط كردند يدر پ يشام وارزنگان وارزروم پ يها

 27 -يهجر 803( هيثمانما واس كه در پنجم ماه محرم سنه ثال ويجنگ س

اه«ر داد ) م 1400اوت و » تنباشيدر چاه نهاده بخاك ب ان را زنده زندهيعموم س

اك رف هيشام و ان رفت و روز جمعه اول ) آنقره(ه يانگور را نابود كرد و آنگاه ب

ر يد به نبرد پرداخت تا او را اسيزيلدرم بايبا ا )م 1404اول اوت ( يهجر 805محرم 

ران به فكر بازگشت به سمرقند يآنگاه از راه گرجستان و ا ،كردند و بدرگاه آوردند

ده تومان خانوار بوده باشد از  ياقوام تاتار را كه موازمجمو  كه يافتاد در حال

رف آذربا يسور ينواح د را با يزيلدرم بايد و ايجان كوچانيحصار و آ شهر ب

   . ورديخود م

 يروئسا شتريران بين اسي، و ار همراه داشتيا اسيك درين كاروان فت كه يا   

ل يبودند به اردب لقدر و تكلواذوات و يالت شاملو و قاجار و استاجلو و افشار و بيا

  .ديرس

ن مرد يا. ن سكونت داردينازن يريل پيمور بخاطر آورد كه در اردبيدر آنجا ت   

ان عل( يخواجه عل ويس يمعروف به سل پسر ) م 1426 -يهجر 830(يمتوف )اه

مور با پدر يت است كه تي، روابود يلين اردبيالد ي صفين و نوه شي صدرالديش

در . بود  ين فرارير حسيبود كه از برابر ام يمالقات كرده بود و آن در وقت زي نيش

 يد كه برويرا د يديس«مور ير تيحون اميكنار ج ه آمده است كه دريات صوفيروا

، بود ين فرارير حسيش اميمور آنوقت از پير تيام . رود به آبيدود و فرو نميآب م

 يدهد و در آنجا شيم »يصفو«ن ي صدرالديش در آنجا دست ارادت به

نت به او ميصدرالد ب بالد و يو تخر يو عالم كش يريو جهانگ دهدين وعده سل

ه ام ب اغلب بهيعباد و ضع اسالم تقر ن مالقات بود يدر هم» ....مور شدهير تيواس
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نت نويبه ت يرنگ ن دستمال سريكه صدرالد د يمور نشان داده و او را به سل

ه داشت يكه به صوف يشكر وهم از جهت ارادت يجهت ادا از موريبهرحال ت .ديبخش

 .رفت يار خواجه عليبد

پناه  به ي به كثرت اسراي، شن برخوردي، در نخستيهنگام مالقات با خواجه عل   

: گفت موري به تيت است كه شيروا. آنها را نمود  يآزاد ياشاره كرد و تقاضا

اگر آنها به  ،يدينند تو هستند در مرمخصو من هستند و ما يد هايمر ن اسريا«

  .شد يخواه د و تو راندهييقبول نم يرت خداوندين ذلت باشند ، به غيا

د يكدام مر كه ن اسريز بدهم در تمام ايمور عر كرد كه چگونه تمير تيام   

رت ش اول كه  يروحان كه در مالقات( ي پارچه سرخستندي هستند و كدام نيح

به او نشان داده وعده  ،نير حسيش اميمور از پير تيوقت فرار ام حون دريدر كنار ج

نت و جهانگ ر يش اميدرآورد و پ يشيدرو نير پوستياز ز) عالم را به او داد يريسل

ن بسر شان دوخته ياز يقدر يكيمن هر يدان شخصيمر: مور انداخت و گفتيت

ني، سانيلشكر نو(ان ي، آنها را بگو تواچاند رون كرده به خانقاه ياسرآ بان ياز م )ساو

رت ش. م كننديمن تسل گر يقرمز د يآن مختصر دلق با پارچه ها  ،ياز كرامت ح

... .دنديبر خود دوخته قزل با خود را نام يروم ي، اسرادرآورد و به او اضافه كرد

ر زادگان خود را از كن يرزادگان شدند و پيدهور ام ر زادگان روم به مرورياس

نت اردش بر تخت يشيخانقاه درو كاس يخسرو و كير وشاپور و گن كيسل

  . رساندند

ن خال شدند از ي صدرالديروم بودند و بتوس ش يل ترك كه اسرايهفت ا   

  :مورير تيظلم ام
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 م ويره قوانلوست كه ما باشيك تيره كه يبه دوازده شعبه و ت -هيل قاجاريا :ا   

نت ميامروز در ا ان استيد گومقصو(م يكنيران سل گر يد رهيازده تي) نده ظل السل

   ؛ .....هست

  ؛ ....ره هستنديشاملو كه آنهم دوازده ت :د  

   ؛ .....استاجلو :  

  ؛ افشار :ا  

  ؛ اتيب :  

   ؛ لقدراذو :ش  

 بكار يديتمه ن اسريا يآزاد يبرا يت است كه خوجه عليروا ....تكلو :  

 ...روم را به او ببخشد يمور خواهش كرد كه اسراي از تيكه ش ين معني، بدبرد

را بخواه تا قبول  ينيك تعداد معي، ديتوان بخشيرا كه نم همه اسر: مور به او گفتيت

مور يت! به من ببخش آنقدر كه در خانقاه من بگنجد ن اسري، از گفتي، شكنم

.  دو در داشتيخانقاه ش دنيگو. ران وارد خانقاه شوند يرفت و دستور داد اسيپ

ريبد.ز باز كردند يرا ن ي در عقبيبه دستور ش گر يوارد و از د ك در اسرياز  قين

  .نماند يباق يريگر اسيد مور متوجه شد كهيكوقت تي، و شدنديدر خارج م

د دانست كه ي، اما باكرده اند  شكيمور با شيت القاتن درباب ميرخبع از م   

  .مشهور بوده است ن واقعه معروف ويه هم ايصفو در اواس دوران

ر يمشهور است كه ام نين الجمهور چنيب«: سدينويم يعباس يصاحب عالم آرا   

ان صدرالديت رت سل ان  ن مالقات افتاد امايمور را بر ح اص آنست كه سل

ت منظوم و منثور ا  ويت در كتب تارين رواي، اگرچه ابود يخواجه عل ن يحا

  . »...هديسله بنظر احقر نرسسل
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هزار تن بوده است كه  يآزاد شده س ين اسرايآنست كه تعداد ا تيبهرحالت روا   

در شمار اتبا و  يهمه به عنوان حق شناس ن اسريا.  دادند يش ليهمه را تحو

  .درآمدند يدان شيمر

 )م 1501 يهجر 907( درسال يعنيمور ، يكصد سال پ از عبور تيدرست    

ل يشاه اسماع يعني، يره شينب ير لواي، در زن آزاد شدگانيفرزندان و احفاد ا

م ي ابراهيفرزند ش ،860، د مقتولي، فرزند جنيهجر 893، مقتول دريفرزند ح(

ان عل 851 ي شاه متوفيمعروف به ش  ي، پسر ش 830 يمتوف اه پويس يپسر سل

ر زدند و يشمش) يهجر 735 يمتوف ي صفي، پسر ش793 يمتوف ين موسيصدرالد

نت ا از  14 - 9 ( »ك حكومتيشرو  نقل از مقاله«. ران رساندندياو را به سل

 .)ياست و اقتصاد صفويس كتاب

 :ديگويا ميفرهنگ غ. م يابيبا م يد گفته هايتائ ز قزلبا را بهيفرهنگ ها ن در    

ايو كنا )سر سر( ياست بمعن ين لف تركيبكسرت«    ليچه شاه اسماع يهه از س

كه دوازده ترك داشت  يجاد كرده كه همه لشكر خود را قاج قرمزيا يصفو

ران ين لقب در ايسر از آن روز ا يسر است و با بمعن يچون قزل بمعن پوشانند

السالم  هميان ماند و عدد ترك كاله كه دوازده اند عدد ائمه اثنا عشر عليلشكر به

افغانستان و  ه قزلبا كه دريوجه تسم يد داستانهان بويا »منظور داشت از سراج

ن گرو مردم يا. ندييم بشمار يو نظام ياسي، سار عمده، باسواديران از مردمان بسيا

 .ه بودنديتورك كه شر داده شد همه و همه از مردمان توركيطور

 و از. افزوده شدند تين جمعيل تورك به ايگر قبايو د يبعدها توركان آذر   

كردند  يعمده را باز نقشران يدر خاك ا يافتن توركان صفويت كه به اقتدار آنس

، شاه ، شاه طهماسب اولل اوليران شاه اسماعيان تورك ايو شاهان مشهور صفو
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مان اول ي، شاه سلشاه عباس دوم ،ل دوم، شاه محمد خدا بنده، شاه عباس اولياسماع

ان حس)دوم يشاه صفو( و شاه  ياو شاه طهماسب ثاناعقاب « ، امان اولي، سل

ان حسيسوم و شاه اسماع يعباس  يدوم و محمد شاه ابوالفت كسان نيل سوم و سل

م خان زند و يو كر ياريمردان بختيعل مثل نادر و يهستند كه دست نشانده پادشاهان

  . بودند »آقا محمد خان قاجار

ل كه يشاه اسماع يران از آغاز پادشاهيا پادشاهان تورك نژاد ايان يصفو نيا   

ا )م 1722م شرو و در سال  1501( بودند اما  اني، شاهان با اقتدار صفورسديان ميب

ش از دو صد يب انيباشد و صفوينم يادآوريكه اعقاب آنها بود قابل چندان  يما بق

  .ران حكم راندنديسال در ا

ارد محاف  گيمنح كه يدر قسمت تعداد قزلباشان با احمد شاه ابدال يفوفلزائ   

ن يبرعالوه آنكه خوان نيو ا. آورد يش از چهارده هزار نفر ميداشته در حدود ب

ك در جنگ ها با اقوام يهر ،كردنديم يكه با اقوام خود زندگييه در شهرهايقزلباش

اد ي يخان كه امروز بنام مراد كردند و عالوه بر آن سردار مراد خانيخود اشتراك م

  .لبا را با خود داشتده از قزيحعال يشود قوايم

است و دفتر ي، در سباشدياد مينكه نفوس شان زيدر افغانستان عالوه از قزلبا   

، چنداول، عمده را داشتند نقشها  يها و محمدزائ يدر حكومات دران اًخاصت يدار

 ت قاط شانيباشند كه اكثريمردمان تورك قزلبا م كابل گر مناطقيكا خانه و دير

 تكلم يرا از دست داده و بزبان فارس يشان تورك ير زبان اصلياخ ين سالهايدر

شاد  چون اروا يك تعداد شان سرداران بزر فارسينكه يو دلچس تر ا ندينمايم

  .باشنديره ميد وغيحمد جاواعبدسور داكتر يپروف
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باشند يد ميشان اهل سنت چون استاد جاوياز ا ياديز يها ان قزلباشان گروهيدرم   

رت امام جعفر صاديپ از آنها يريكث يول ا يكه در كابل وي، زمانهستند )ر(رو ح

شود كه او يدانسته م اًشود، فوريگر افغانستان نام از قزلبا برده ميد در ساحات

ان يسن آنها همه ي اعليقزلباشان و ش لًم كه اساسيگفت در با. عه استيو ش تورك

مقابله با  ، بخاطرلب و حكومت خواهان جاه طيصفو يبخاطر جاه طلب يبودند ول

هب يه حنفيتورك يخالفت اسالم   .ت و انكشاف دادنديعه را تقوي، شم

را به  ياست ظاهريان تخت طلب بود كه ريهمان افكار منحوس و منفور صفو از   

را دامن زدند و از همان است  يعه و سني دادند و اختالفات شيترج يباطن هاخانق

هب كه ه يبرعل عه رايران شيسها آله دست خود قرار دادند و ايرا انگل ياختالفات م

گر يكبار دي قرار دادند و يرانيعه ايرا برضد ش يحنف يو تورك ها يه سنيتورك

باشند بدون يم گانگانيمردمان گوسفند مزاج شر ثابت كردند كه آنها آله دست ب

ست يكيو هردو  ستيچ يعه و سنين شيها اند وفر ب يك ينكه بدانند عامالن اصليا

  .غمبر مشترك و كتاب مشترك دارنديمشترك ، پ يو هردو خدا

، و عرب ها دنديرقص يكائيها بوقت شاه بدهل امر يرانيكه اياز علت هائ يكي   

خواست خالفت يلش آن بود كه جهان غرب ميكردند دليم يكوبي پايانگل بساز

 يت آنها در امان باشد و حكومتبيد و اروپا از هيشه كن نمايه را ريتورك ياسالم

ان يوبين ايز صال الدا بعدبرقرار سازد كه  ريصغ يايدر آس را يفيضع  تا زمان سل

 .شده بود جاديد ايعبدالحم

 يشمال و ساحات مركز اتيو، قزلباشان به كابل، قندهار، هرات ايعه ها ويش  

افغانستان  افشار توركمن درخان  ياز دوره نادرقل اًباشند، اما قزلباشان عموميم اديز

 يآنهائ ها از اخالف يسن اًاد قزلباشان كابل مخصوصيك گرو زي. وارد شدند
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در كابل مستقر  وار در مقابل هنديباشند كه نادر افشار آنها را بخاطر دفا بشكل ديم

ده آنهاينموده بود كه ا مردمان با فرهنگ و دانش  شان در كابل ماندند و او

ده  احمد شاه يركن شاهنشاه نينكه قزلباشان مهمتريگر ايو د. دندافغانستان ش و او

 يقل موريرت تحيبا اعل ياديان زيرزايم دادند و از آنست كهيل مياو را تشك

  .كردنديبكابل نقل مكان م يملتان فرزند احمدشاه) رزايم شاهموريت(

ر تورك كه از ماد دوست محمد ريام يها يابيمهم كام ياز علت ها يكي   

را  يا مشكليشد ويش ميش پيبرا يهرگاه مشكل ين بود كه وي، ار بوديجوانش

 يلأ تيبه استناد تاج التوار يحت. كرديد به قزلبا ها رجو ميخواست حل نمايم

ل وي، مادر امر عبدالرحمنيام ا يو ير محمد اعظم تورك طهماسيام ر محمد اف

  .بود يگر از جمله توركان صفويبعباره د

، به شبرغان مركز جوزجان عازم شدم )يالديم 2003(كه بسال ينگارنده زمان نيا   

 گفتند آنها قزلبا و بهيارت كردم كه ميز يفيل استيهفت نفره را بر گرو

 قزلباشان را در يكل يقزلباشان افغانستان آمده اند و تعداد مجموع يندگينما

 است كه يه بشمول آنهائياحصائون قلمداد كردند و گفتند كه يك مليافغانستان 

م و منحل شدندا يتعداد شان به  تيدانند كه اصلينقدر ميهم ي، ولز آنها با اقوام ه

  . رسديقزلبا م يتورك ها

در زمان  يم وليداشت يمعرف يعثمان هياز تورك أقزلباشان را اگرچه در منش   

،يتوركان آذر الخصو يگر علي، توركان دانيحكومت صفو تاتار،  ، قبچا

ش از آن از يطول دوصد سال و ب ره عالوه شدند و دريوغ ي، قره چاتوركمن

سال به حكومات پشتون نژاد  ش از دو صديحراست كردند وب يصفو يحكومت ها

  .ده استير و بركت شان رسيافغانستان خ
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 يقزلبا و منش يجان چنداول يرزا مهديم محمد آص آهنگ فرزنداستاد    

رت شاه اياعل ن يآوردن آن در م فرستاد كهيادداشت را برايك ي يمان اهللا غازح

كه در ست يقزلباشان باشد و آن نوته ، اقوام مختلياز فائده نم يقسمت مقاله عار

  :دنديبخشيم تياو را تقو يشامل و پادشاهگارد محاف احمد شاه 

، ، زعفرايليف ،ر، جالل وند، قر لويرلو، گندوزلو، جاليقوتولوها، ا    ن لو، قزا

، افشارارشلو روند، افشار  ،ران لوي، اافشار احمد لو ،قلما افشار قاسملو، دلفان، سا

شود كه ين دانسته مياز(، شاملو موتيكالو، يعمارلو، ن ،يوان لو، قرائياستاجلو، ك

ان شعر نو از طائفه قزلبا و تورك م احمد شاملو شاه و   .)باشديسل

شاران درست تر است و » رانيش«ار ها گفته شد كه از ش در بحباجالن شارلو     

شه شار يساختند از همان ر »شارلو«كه از آن  »شار«م كه كلمه يابيم نجا هميكه ايطور

 كلمه چا هم«، چا ل وند، قراچورلو، جاف، چارنگي، جلميذكر نمود است كه

باقالن و  و، خدابنده ل، خواجو»باشديم يم است و نام سابق شهر تاشكند كنونيقد

كر استيدر. ((يوبهت زم به ت كر ك تيكه در اكثر »لو«، پسوند نجا  لمات فو ال

به پن قسم مورد  ينسبت ن پسونديباشد و ايم »نسبت« ي، به معنده استيمه گرديضم

رف در مي ن پسوند ها ازياستعمال ا فر» ي، لكي، ل، لقي، للو«استعمال دارد  ان يك

گر مربوط به نحوه تلف يو از جانب د سوس و مشهود استاقوام مختل تورك مح

 يپسوند نسبت يميك و قديشكل كالس كه »لو«. گرددي، نسبت داده شده مكلمه

، سرپل و جوزجان پسوند ابيفار اتيكان افغانستان بخصو در وي، اوزباست

، يلمارا يعني -يل ي، خواجه موسيصارليق ،يالمارل برند مثالًيرا بكار م »يل« ينسبت

از اقوام توركتبار  يتواند در بعيپسوند م نيهم. يي يو خواجه موس يصاريق

، تاتار »كيل« انهيم يايآس يا تورك هايافغانستان و ، استعمال گردد، چنانچه قزا
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كه يصارلق قسمي، قمانند المارلق .برنديرا بكار م »يل«ا يو »لق«گر يد يباشقر و بع

جان اگر در اسم يدر آذربا .برنديرا بكار م »يل«ر تورك تبا يها كياز اتن يبع

 يعني »كيل يگنج«ن حال به اسم مكان نسبت دهد يد و درعيبگو» يل محمد«فاعل 

پسوند « يبوده و بزبان تورك يكين پسوند ها يد خالصه هر پن ايگويم از گنجه

  . ) راستاريو - .باشديم »ينسبت

ك يا آنها بينكه آيند و ازييم كان بشمارجه جمله قزلباشان در جمله توريدر نت   

 يريه گيرا در افغانستان احصائي، زتسيرسند موضو بح ما نيا نميرسند ويون ميمل

ه توركان يم كه قزلباشان در احصائيرييم ك موضو راي يق صورت نگرفته وليدق

  .باشنديافغانستان شامل م

  

ا  ان   اي  )انشا(ش
  

 

 ينكه در تواري، ازباشنديافغانستان م انن توركيم ترياز قد يكيها يفتليو  هايكوشان   

  در بگرام كابل تختيالد مسيش از ميها چند صد سال پيم كه كوشانيخوانيم

آنها از  كهيا وقتينجاست كه آياما سوال ا. د درست استيترد ي، بكرده اند ينينش

چين نيچام ،نيفر چ(ن يچ يا توركستان شرقي يتوركان ختا نست كه يدر ا و 

د و يگردين اطال مين به اطراف چيچگفتند و ما يرا م ين امروزين مملكت چيچ

چين نيماچ ،نيچ ق يطر رون آمدند و ازيب) .كرديرا افاده نم يك معنيچگاه يه و 

 جلو حكومت را در خاك افغانستان يتخارستان به كابل داخل شدند و به زود

 را در ساحات زابلستانياست، ز ين سوال منفيواب ما در جبدست آوردند يكنون

ات بسر يح يفتلي يا كوشانيوهم ارزگان از اقوام آنها  يغزن ينهاي، سرزمو كابلستان

رون يكه از بيكسان ايابد كه آير مدقق نتوانسته است درك ميبردند و هنوز يم
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در آنجا  كه قبالًياقوام از داخل نكهيا ايم افغانستان آنوقت شدند ويزع اًآمدند و فور

ما  ياما برا. دنديبر سر قدرت رس هايباسم كوشان يي بردند خانوادهيات بسر ميح

  . باشنديم يتوركان ختا تورك تبار از يهايمعلوم است كه كوشان

در تاري توركستان شرقي آمده است كه يفتليها در زمان سابق مركز يا پايتخت   

عين كرده بودند كه آنجا يكي از مراكز عمدة خويش را در في آباد بدخشان ت

  . توركان يفتل بود

له دي    ها يفتليها و ي، كوشانافغانستان ينست كه در تخارستان كنونيگر ايك مس

ها  يجا يسفانه در بعأبودند و مت ز اهل توركيكردند و مردم آنجا نيم يزندگ

 جعل يسند و بتاريون يبصورت درست نم  آنرايشود كه تخارستان و تاريده ميد

  .دادنديم ي و معرفيگر تعويرا به زبان د يتخار يو زبان تورك .ندينمايم

 يباشند و در همه تواريك قوم ميل و از يك فاميدو  ها هريفتليها و يكوشان   

  .قت دارديحق ن موضو كامالًيباشند و ايها ميكوشان يايبقا هايفتليم كه يخوانيم

ن يرا از نژاد آر يفتليو  يراندوست ها كوشانيكتعداد ايكه  نستيمگر مهم ا   

 رايز. باشد ي ميموضو بصورت ق نادرست و جعل كردن تار نيشمارند و ايم

شته آوردكه دريطور المعارف  ريدر دا اًها، خاصت المعارف ريدا در ميصفحات گ

ن يگر چنيمعتبر د مناب يدر بع مثالً. ها را تورك گفته انديفتليها و يكوشان ياسالم

اروپا كه  يهون ها.... بدون شك تورك بود يعني ال هونيآت يشاهنشاه«: آمده اند

ع ن ملت از نژاد تورك بود و نام ي، او ها قرار دارنديتوك ...از نژاد تورك بودند اًق

 -154صفحات ( .»كردنديداده است كه بان زبان تكلم م يمجموعه ملل خود را به

راتور 157   ). رانوردانصح يام
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 يد عبارت از كسانيسف يها و هون ها ژوان -و ها، ژواني، توكها يتي، سها يوچي   

الن، ي، رتبن، كوشان شاهافتل شاهاني ،ن شاهانيان آنها تگيباشند كه از ميم

 يبرآوردند و در خاك كنون سر) نيسبكتگ طائفه(، قرلو شاهان كابلشاهان

  . كردند يافغانستان حكمروائ

ثابت  ها را مغوليفتليداند و چون يها را مغول ميفتليگروسه محقق توركشناس  رنه   

باشند مگر در يم ك نسليگردند چونكه همه از يز مغول ثابت ميها نيكوشان اًنموده بن

افته و يو تورك را ن ن مغولين تفاوت بياز محقق ياريم كه بسين نوشته آورديمتن ا

ر آنها ين راه گميمغشو شده اند كه ا سازد يشان وارد نميها را در نوشته يخ

ها رنه گروسه  يجا از يكيدر . باشند يم يكيشه يچونكه تورك و مغول در ر

 و يالد مسيقبل از م تورك نژاد يها» ونگ نويه«: د كهينمايخود اعتراف م

در  يمغول يها »ژوئن –ژوئن« الدين سوم پ از منژاد در قر يمغول يها» ين پيس«

 ،در قرن ششم ا كوك توركها ي يمانتوركان آس »ويتركان توك« يالديمقرن پنجم 

 يان مغوليختائ ،در قرن نهم) يقرغز( ي، تركان قرقزدر قرن هشتم »يغوريتركان او«

بالشك تورك نژاد بوده اند  زيها كه آنها ن »مانينا«ا يها  »كرائت«نژاد در قرن دهم 

ن چنگ خره مغو ، هر چند ما بر زدهميقرن س در ينز خاياز قرن دوازدهم و با

مغول بوده اند و تفو و تسل  م گاه تورك وگاهيدانيم و ميل واقفين قبايت ايهو

م كه در ابتدآ و در مبدآ قلمرو يدانينم يل نموده اند وليگران تحميخودشان را بر د

ن ويآب و اجداد ا  ها چگونه و در كجا ها بوده) تنگغوت(تنگقوت  ن تركان و مغو

راتور 15 ( .»است   . )يام

 د كهيتفكر نما يقه ايافته تا چند دقيوقت آنرا ن ر بزرگوار بازهم اقالًم نيا   

 ، آنها از خاك افغانستان سركومت كرده اندكه در خاك افغانستان حيآنهائ
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رند يگيم ارتباط يژوان ها و توركان ختا -برآوردند وتنها در نسب به هون ها، ژوان

 يبد موضو آسان ،كه در ختا بوده اند باشنديآنهائ أمنش ياگر در جستجونكه يو از

ده يرا باز به افسانه ميست زين  ينهايباشند و در همان سرزميم افيكشد كه همان او

  . اد شده وجود داشتندي

يا اطله ير هياسناد انكار ناپ يد كه رنه گروسه با اعتماد كامل و از رويحا بنگر   

» هستند يد مغوليز بدون تردياطله كه نيه«: ديگوياز نسل تورك و مغول م را يفتليها

راتور 154 (   . )يام

ع اروپا كه يهون ها«: كند كهيذكر م اًهمچنان تكرار    .... از نژاد تورك بودند اًق

 يابدال يبيو استاد حب) همان كتاب 157 ( .»ن ملت از نژاد تورك بودي، او هايتوك

  .برآرد يت ميآنها را از پشتون داند ويها م يفتلي يايها را بقا

م از نسل يحكام افغانستان قد يد كه دودمان هايگويم يبيحب يعبدالح پوهاند   

  . باشديها ميها و كوشانيفتلي

ن يا گر مردميان و ديفتليان و يكوشان يايكه از بقا يحكمرانان داخل يدودمان ها«   

 يفتليز ا بعد حكام يچون حكمرانان و دودمانها) ن افغانستايتار(» ن بودنديسرزم

ره و همه يكابلشاهان وغ ،ل شاهاني، رتبن شاهانيها عبارت بودند از تگيها و كوشان

به استناد مناب  يبيحب پوهاند تيبروا اًد و تورك بودند، بنيسف ياز نسل هون ها

ها كه يشانها و كويفتليهمه تورك بودند، پ  يالمعارف اسالم ريو دا يعرب

با  يدارد كه كوشانيباز عالوه م يبيحباستاد  .ز تورك هستنديباشند نيها مآن يابو

اد يمختل  ين بنامهايرخكابلشاهان را م«: باشنديم تورك ها اصالً يفتليها و 

ا هندو شاهان يكه داشته اند برهمن  ينيش و آئيرا به اعتبار ك آنها ي، برخكرده اند
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ا تورك ي يفتليه كوشان يايشان را از بقايرخان ام يو جمعشمردند  يا بودائيو

  . )افغانستان 74 ( .»اند خوانده

را به تورك منسوب  يفتليو  يكوشان يايبقا د قول با كهييأه تباز ب يبيحباستاد    

راندند كه يدر كابل پادشاهان تورك حكم م«ورد يم نيچن يرونيسازد از زبان البيم

ز آن بر ا بعد.... ن بودين سالله برهتگين شاه ايند و نخستيگو تبتشان را از ياصل ا

شته وتا يا يشده اند كه قرنها از حكمران يمستول يان كابليشاه نين سرزميا شان گ

نوشته اند كه در قلعه نغر  ييبايدم كه نسب آنها را برديو من شن سندريم شصت نفر

ممكن  ييبنابر سبب هاحاصل كنم  يموجود است و خواستم بر آن آگاه كوت

. تست كه بهار پشاور به او منسوب اسا) اكنشك(ن شاهان كنك يجمله ا نگشت از

  .)افغانستان 75 (

و باز به  يائيها را به آريها و كوشانيفتلي دارد يار سعيبس يبيم كه حبيگفت اًمكرر   

 :دينمايد مين ترديبا موضو را چن يگفته ها يدر پاورقولي پشتونها نسبت دهد 

شمال  ير و واخان به اراضيپام ياز ماورا يائيآر يو هفتل يل كوشانيچون قبا«

شان را ترك پنداشته اند و يم ايرخان قدبنابرآن م هندوكش فرود آمده بودند

  . ) 75 ( .»آمده اند كردند كه از تبتيتصور م

اوت را به خوانندگان با انصاف م    اريق ًيگ ن و ي تريحص يرونيسخن الب م، او

را رد نكرده و گفته  ياز و يحرف ما يايچك تا اكنون در دنين بوده هيثق ترم

  .داننديم ياو را سند اعل يها

ل خود غل يم را بخاطر اثبات قول و مين قديرخ، ميبيحب استاد نكهيدوم ا   

خ ويحال د دريگويم دانم چه ينم يم است ولين قديرخاز همان م يكه همه م

 ها را يفتليثابت كند  يفتليها را از نسل  ينكه ابداليا بخاطر يوكه  افتاد ياتفاق
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كوشان و  ر قاطعانه گفته اند كهم كه صد ها ميديد اًا مكرروم. سازديم يائيآر

  . باشنديو از نسل و نژاد تورك م يكيفتل ي

ن را يو اآمدند  يو كوشان يفتلير و واخان يپام يد كه از ماورايفرماينكه ميسوم ا   

 ر ويپام يكه متوجه نشده اند كه ماوراي، درحالاثبات قول خود آورده اند بخاطر

ائ و ها وي، توكژوان ها -ن و خاك هون ها، ژوانيواخان همان توركستان چ  يخ

  . دارند يو هم نژاد يشان هم خونيها با ا يها هستند كه تبت

 درباره اقوام) وان تسنگيه(شوانگ چوانگ  ينير مشهور چيزا«: ينيزائر چ نظر   

 ،داشتند ي، قندهار و ننگرهار حكمروائمختل تورك كه در تخارستان، بل

دارد كه  دهيعق Afghanistan of the Afghans لم. كنديارائه م يمعلومات مبسوط

 بعدها بودند، يوچي يفرع ياز گرو ها يكيتورك تبار كه  يهايت كوشانيحاكم

 دا كرد و نمونه بزر آنيها ادامه پ ينياده نشز پارچه شدن بصورت شهزا

س يبرونمرز يانايآر 18 - 17 ( .»ندتخارستان ا يبغو هايكابلشاهان و  و او  بر

  . )يو تورك ينياز مناب چ

 :دهد كهي مينجا بصراحت توضيرا در يفتليو  يتورك بودن كوشان يبيحباستاد    

ت تخارستان تا بل و يوكش و وهند در شمال يالديدر نص اول قرن هفتم م«

داشتند كه مركز  يحكمران) يفتليو  يكوشان يايبقا(و ياز نژاد توك ييمنه امرايم

  . )افغانستان يتار 107 ( .»شان قندز بوديا

ورد و يم يو كوشان يفتلي ياين بقايان هالليو را در ميتوك يبيحب استاد در با   

ور ديصد دل با و گفته يون است كه يقت هم هميحق و يم كه توكيگر گفتيل در س

  . ستيموجود ن يديو ترد يباشند و در آن گفته شكيها توركان م
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افغانستان كه شاهان معروف  ينهايز اسالم درباره تگا بعددر كتاب افغانستان    

  افغانستان، نام امريدر تار ياسالم در مدت سه قرن اول«: ن آمده استيبودند چن

ن يا .شودياضافه م »نيتگ«شان كلمه يا ياسما شود كه در آخريبرده م يو حكمرانان

شمال هندوكش  يمانند امرا ين نباشند وليمع ك خاندانيد از يسلسله شاهان شا

اند كه در ازمنه قبل از اسالم به صفحات شمال  »يهفتل يكوشان«ز از عناصر يشان نيا

بنام  يو حت. شوندير شمرده من كشويآمده اند و از رجال هم هندوكش و تخارستان

بود در  يشهر يارغنداب و هلمند در غرب قندهار كنون يمجرا نيشان بياز ا يكي

  ).109 ( .»يگفتند »ن آباديتگ« ان آنرايدوره غزنو

باشد  يعهد پادشاه ميشهزاده و ول ين به معنياست و تگ ين كلمه توركيچون تگ   

ار بلند يان بسيغزنوان و يلك خانيا اياب ياسافر ا آليان ين لقب در زمان قراخانيو ا

راتور يدر قسمت شرق يكيداشتند  يهم دو پادشاهان يآوازه بود قراخان آنها  يام

راتور يابت قراخان در قسمت غربيگر به نيكرد و د يم يحكمران آنان حكم  يام

از  يكين يتگ يب در بخارا بود عليساغون و قراخان نا الراند قراخان بزر در بيم

ابت قراخان يان در بخارا به نيان است كه پ از سقوط سامانيشهزاده گان قراخان

النهريان دايان و غزنوين با سلجوقيتگ ين عليراند و ايبزر فرمان م  م بر سر ماورا

م يار قديدر صد تورك و پادشاهان بس ن شاهان صديو تگ در كشمكش بود

است و  يم قندهار بنام آنها مسميام قدن اين آباد يتگ يباشند كه حتيافغانستان م

، اند يو هفتل يز از عناصر كوشانين ها نيتگ ،ديگويكه م يبيحباستاد بگفته خود 

  . ميرا قاطعانه طائفه تورك بشمار يفتليو  يكوشان شود كه مايدا نميپ يپ سوال

ك    راندند ينان در افغانستان حكم ميم افغانستان كه قبل از تگيقد تورك يان امراين

كه  روديگمان م«: گفته يبيحب استاد ، چنانچهها اند يفتلي ياياتورك و بق ز از نژادين
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دوره  ز اختتاما بعدباشند كه  يو كوشان يهفتال يامرا ياين دسته شاهان از بقايا

او از  و 105 ( .»داشته اند يان در شمال و جنوب هندوكش حكمرانيعروج هفتال

  . )مقاله مارتن

م يبغو ها كه لقب قديتخارستان  ن درين سيد كرستييأو او به ت يبيحب استاد بقول   

نها همكار بودند و در  يزك هايراندند و نيبود حكم م يشاهان كوشان تورك نژاد ب

ه يبرعل ييها ي، جان نثارزك ترخانين  شده كهي اسالم در افغانستان تصريتار

  . نفوذ اسالم در توركستان كرده است

ت) رانيش(آنرا به  يبيحب استاد ان كهيسمت شاران بامق در     يمبدل ساخته سوا

ًيخيبرم ع زد، او غور و  در شاهان »شار«خواند و دوم كلمه  »ريش«توان آنرا ينم اًق

  . معمول بوده است »شار«فتل كلمه يكوشان و  يتورك يسالله ها

كننايسلسله شاهان چون تگ كيو به  يخود كلمه تورك »شار«    الن ي، رتباني، ن

 »ريش« آنرا اًابند بنيكلمه را در ين نتوانستند معنيرخگردد، چون مياستعمال م رهيوغ

ر غل با همه يتعب نيا ير غل است ولي، البته با آنكه تعبوان درنده آوردنديح يبمعن

ن يغل باشند تا يها عالقمند م و رهبر است كه زعميد نيدارد و بع يخود سابقه طو

  . ديدا نماينسبت پ »انير ژيش«رت و حمله چون يغ در

در صفحه  ن شكل آورده شده است مثالًيكه در متون به هم »شار« لمه اصالًك يول   

از  شهرستان بخارا يم بنايقد يدر زمانها«: ميخوانيز اسالم ما بعدافغانستان  122

آمده  ر كشورينجا شيدر» ....دانديبغو مير كشور بن قراجور بن يطرف شهزاده ش

وان يح يبمعن »ريش«رم كه اگر ي، گرددر گيتواند تعبيور مملكت ميا مرد غياست گو

 يكيو تاج يتورك كه كلماتيرفت بخاطريتوان پيز مير آنرا ني، ناگزدرنده باشد

كشور بن قراجور بن  ريش«باشند و در جمله با آمد كه يمخلوط و مركب م اصالً
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را به  »شاران«ت كه ينبيدر دي، بنگرورك بودن آنهاستانگر تين خود نمايبغو كه اي

  : آورده اند يچه معن
  

  مستقبل و يش از همه شاهان است در ماضيپ

  يو در شار يريرانست در شيه شـش از هميپ
  

ال مردم يم» شاران«قصبه و قشال بنام  ه وكدن دهياكنون چند     باشد و در اص

در دو غالت آمده كه شاران يرزا حيم يدي رشيتار رد .نديهم گو »شهران« آنرا

اً يفه از طوايسمرقند و شوران تام طا يكيبوده در نزد يرباط  تورك است و بع

  .ز گفته انديشاران را شهرخان ن

 ار مسائل را روشنيك ها كه مقاله مستقل نوشته خواهد شد بسيدر بح تاج ديشا   

كه در  نستيل از آن كلمات اك مثاي، مي نمائيار كلمات را تشريم و بسيبساز

 »پاشا«كلمه  ن حالي، درعم و آمريزع يا پادشاه بمعني »شاه« ميگوئيما م يفارس

دهد كه در يم م رايرزم آور و رهبر جنگ و زع يمعن) دال و ها يبدون حرف ها(

، هند يبابر يتورك ها »خان خانان«بوده كه بمانند  يبزرگ يه سابق منصبيتورك

اد است يمثال ها ز ن بارهيودر .ديگردياستعمال م  الوزريو رئ نهي كابيرئ يمعن

  . ر خواهد شديكه بوقت موعود تحر

م كه ينمائيو اسناد او مراجعه م يبيحب استاد قول به كتاب خود و حا بخاطر اثبات   

ك و يالن و كابلشاهان و لويرتب«. »ريش«نه  اران آورده شده است ويشهر يبمعن »شار«

ا تورك شاهان آورده يگر وي شاهان ديدر رد »شار«كه )  30 ( .»هريوغ شار

  . است شده

بوده  يكي ر و شهر و شاهيشه كلمات شار و شير« يبقول ماركوارت محقق آلمان   

  ). 71 ( .»مقارنت دارند) يطبقه حكمرانان نظام(ه يوبا كشتر

www.enayatshahrani.com



              -------------------------------------------------------------------------------------  تاریخچۀ اقوام در افغانستان

 »شار«، اگر يو لحظو ينل كار دارد ونه به حكم آيبا و استعمال آنها تحل كلمات   

 »ريش« و» شاه«ند كه به يگو »شار«را » شهر«ان يم كابلياوريانه بيتلف عام يبمعن

  .است و ب »نيش«ان آنها حرف يم ، تنها تشابه اندرندارند يارتباط

كه  ستين ناميچون شرو. ..سدينوين ميلك تخارستان را شرونام م.... يعقوبيال«   

از همان  زين ن امريتوان گفت كه ايبنابران م. شاه دارد ر و يشه شار و شيهمان ر

جمله با با  نيدر يبيحباستاد ). 113 ( .»اند يو هفتل يكوشان يعناصر بوم

باشند از جانب يم ان توركيبام يها »شار«د كه ينمايش اعتراف ميخو يبزرگوار

و سردار سرور  باشند ويم كه همه تورك ميران شروانشاهان داريگر ما در ايد

بدربار  يسرائ داستانا خداوندگار ي يگنجو ينظام يگو يسخنوران توركان پارس

شاه خمسه را بزبان  روانيخواست به شين شروان شاهان شاعر دربار بود و مياز يكي

را  يگفت كه فارس شيشروانشاه كه تعصب نداشت برا يد وليبسرا يآذر يتورك

  . دهدي ميترج

باشد ورنه كم از  يد ارتباطيشروان شاهان شا شود بايانسته مبا د »نيشرو«و از     

و پادشاه تخارستان  ابنديشاهان تورك نسبت م كم در كلمات مشابهت دارند كه به

ن همه از يكه شاهان تخارستان بشمول شرو رسانديم ين است بدرستيكه شرو

  . باشنديتوركان م

گر به يد بار» مز اسالا بعدتان  افغانسيتار« يدر كتاب پرمحتوا يبيحباستاد     

 يفتليو  ين كوشانيرخكتعداد محدود و بموافقت قاطبه ميلهجه برخالف  صراحت

 رخان عربكه م) يهجر 31(زدگر يزك معاصر ين«: باشنديد كه تورك ميگويم را
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 ، آوردن)115 ( .»شمرده اند) يهفتل يعناصر كوشان(ان او را ترك يلشكر

آن  ، قاطعانه حكم بريبيحب استاد ن توسيان هالليدر م يفتليو  يكلمات كوشان

  . باشنديها توركان م يفتليها و  يد كه كوشانينمايم

  : مين داريچن يگريل خوب ديك دلي »شار« و »ريش«در قسمت كه گفته آمد يطور   
  

  را يجغر ركمان وـمر طغرل ت

  يكار يبا مهم ا بخت نبود وـب

  يريش  انـــيبام  بود به  استاده

  ين شاريـــــز بشــــبنشسته بع
  

م كه به يرسيگر ميجه ديك نتيبه  »شار«به عو  »ريش«قسمت آوردن كلمه  در    

سندگان و ي، نوأ زعميورند و در توارير را ميشان كلمه ش يجهت خوش رهبران

  . ها بخر داده اند ين نسبت سعيدر شعرا

ها كه آنها را به يفتليها و يكه كوشاند ييم جه بدستين نتين بح چنير ايدر اخ   

 يايباشند و بقاياران تورك مي، از شهردهنديم نسبت يتوركان ختا يها يتيقوم س

  :م حكم راندنديكه در افغانستان قد ميشناسين شكل ميآنها را به ا

اد نموده كه آنها را نسبت نسب يتال ز يبيحب يعبدالح استاد ك ها كهيو .1

وريدر آن موجود ن يو نقل يعقل يليدل يه يپشتون بدهد ول كه كلمه يست همان

 يكه استاد راعي، درحالآورده) بزرگان يبمعن(كان يلو آورده و آنها را »يلو«

. دهديرا م »بزر« يز معنيم نيار قديو در متون بس يدر تورك »يلو«د كه يفرمايم

ويهم ده منيعق يول  »چندان ال«به تلف  هاو تورك ك استين است كه كلمه 
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ارند وينم يوقع ما در  ند وينمايتلف م) »«ا ي يبفت واو و كاف فارس(گ يلو گ

باشند و يم يفتلينهمه شاهان مختل از احفاد كوشان و يم كه ايكرد ذكر يچند جا

ع ه بگيندارد و شا يفتل ارتباطيبه  اًابدال ق  يبيحب استاد .رديد به حسن ابدال راب

ك كه يبود از خاندان لو يحكمران حدود غزنه شخص ن وقتيدر«: ورديم باز

شت و شايشان در اوايا ذكر تال كوشان يامرا يايد از بقايل كتاب گ  يو ه

  ؛  ) ...يتار 140 ( .»باشند افغانستان

  باشند ؛يشان تورك و تورك نژاد مياالن كه يرتب .2

  ؛م همه اتراك انديكابل شاهان كه شر آنرا آورد .3

ك .4   ؛ن شاهان از توركان اند يگران ايو د يبيحب استاد خود ان به اعترافين

  ؛شمال افغانستان همه اتراك اند  يحكام و امرا .5

 ؛ميادآور شديباشند كه ما از آنها يم يز از تورك هائينان نيتگ .6

 ؛  كه در با بر آنها بح بعمل آمد كه همه اتراك اند) شاران ( ان يران باميش .7

م كه همه اهل يكرده ا يادآوريمقاله از آنها ن يگر ايد يدر جاها: انيسور .8

ده  اًهشت طائفه با عموم. ما دارنديبه توركان ا يباشند و ارتباطيتورك م از او

 ما .باشند كه شر آنها داده شديها م يفتليا كوشان و يو ويتوركان توك يايو بقا

كنند يم صحبت يغورياو يتورك يها را كه بزبان اصل يفتليهنوز در بدخشان 

ده يدار  يدر شهر ف قتيباشند و در حقيل مياص يها يفتليم و آنها كام از او

بداخل شهر لغت  ت دارند كهيها اكثريفتلين يآباد بدخشان از نگاه نسل و نسب هم
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چنانچه گفته آمد كه . ندينمايصحبت م يكيبر آنها غالب آمده و به تاج يكيتاج

شمال  در. مركز و پايتخت يفتلي ها بود» جوزون قديم«زماني شهر في آباد 

ر زا بعد دارند كه يتشر يفتلي، به صد ها هزار اهل كوشان و كابلستان  يس

ه يقر م هنوزيكه ذكر نموديطور يار كرده اند وليرا اخت يعصور و قرون زبان در

مشهور و  لهجه يعنيها يها و كوشان يفتلي يرند كه بزبان اصلوجود دا ياديز يها

 يكوشان و نواح در ساحه غوربند و دره .ندينمايصحبت م يغورياو يوركم تيقد

ه يبمعن »بفت اول و دوم«شور  اصالً(بر يكوتل ش ال يچراگاه و ا يجا سر سبز و ت

 ياز مردم بزبان اصل يريكث )ها يفتلي ين و فت واو به توركيو تلف آن به ضم ش

از آنها صحبت نموده ام و كوه  ين نگارنده به تعداديند و ايگويها سخن ميكوشان

 .ندينمايو روان تكلم م يار فصيرا بس يكوشان يشان زبان توركين هاينش
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ا    ا 
  
 

 ينيبرسم الخ چ( »قارسو« ييله يبنام قب ينورسكيت مين كلمه بروايا اصالً    

سند ينويم »خل«و  »قرل« ياسالم يمي قديدر توار. بت داده شده استسن )كولولو

 بزر و فات يرد كه شهنشايگيارتباط م يبه قوم »قرلو« يعنير ييبا اندك تغ و

را در  ن قوميباشد و به صد ها هزار ازين قوم مياز هم ير غزنويافغانستان محمود كب

دانسته و بزبان  م كه خود را از قوم قرلوين تلف در افغانستان داريحال حاضر با ع

  . كننديصحبت م ينستانافغا يتورك

بدست  »قل«و  »خل« كلمات يبه آسان ينورسكيبگفته م از كلمات قرل و خل    

خاقان گفته ها دارد  يخل و قرل با تورك و تورك ها در قسمت ارتباط. دييم

 554 ( .»ان خل و كماك فرود آمدنديرا بفرمود تا م شانيپ ترك خاقان ا«

، )همان كتاب 558 ( .»ماك و خل شوديك ير سومگيد دو«، )يزي گرديتار

همان  571 ( .»ياز دست تغز غز بود يو يم پادشاهياندر قد اندر حدود خل و«

و آن سنگ را .... دور تر بود يت تركستان از آبادين ويآنچه ا و از«، )كتاب

نند ار شد چون غز و خل و خزر و مايداشتند تا نسل او بسيرا ميبم فرزندان او

بود از  ين خل مرديند كه اين گويچن« ،)يزيگرد يعبدالح 547 . (»شانيا

  .)يزيگرد يعبدالح 548 ( .»تركان مهتران
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د قرلو يشا« :ديگويم ينورسكيو م كه گفته شد خل همان قرلو استيطور   

ت يجمع« ،....)حدود 128 ( .»جم كند يقو ةيتوانست بدور خود اتحاديم

ا يجنوب رود آمو در تخارستان عل خود در يبغويادت يها تحت قاز خل  يگريد

در  اًقرلو ها در افغانستان مخصوص .)همان كتاب 128 ( .»كردنديم يزندگ

ت تخار يند و در وينمايتكلم م »يتورك« يهمه به لهجه قرلوق يتخار كنون

  . مراودات دارند ن زبانيش از هفتاد در صد به ايافغانستان ب

ن آباد يدر ساحات تگ انيان و قرلقيشود كه خلخين استنباط مي چنيتوار يواز ر   

رنگ و كه وجود دارند و كابلستان  يغزنزابلستان ) م قندهارينام قد دو(و رخ 

 يبه لهجه در«ها  هزاره يو پشتو و در در يدر يزبان را از دست داده بزبانها

موارد حف كرده  يبع رش را تنها ديت خويعادت كرده و اصل تورك »يهزارگ

  . اند

 يكيآمده كه  يبدو معن ، اصالًدها و كلمه خل نظر داده شو ياگر درباره خلج   

ور با از آن يگريقوم و د د در ي، استاد جاوبعمل آمد يذكر محل است كه در س

خريخو يقيمقاله تحق  يم كتب اسالميخل را كه از آثار قد كلمه يش از زبان اص

ن و الخل صن بالدالغزنه و من الغور و الخ من«: ديگوين ميافته چنيدر يو فارس

تراك و قعو ر الت يام اليا ميقد يف اًمن ا  يسجستان ف ين الهند ونواحيب يا

تراك وز ينعم عل ظهورالغور و هم اصحاب . ...)انايآر 3 ( .»هم و لسانهميخلق ا

خر د دارد و زبان يكأت يو غلجائ م كه در تورك بودن خليدينك ديا را ياص

  . ديگويم يتورك شان را بصراحت
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تراك و«: ديگويهمچنان ابن حوقل م     يام اليم ايقد يف اًقعو والخل صن من ا

ر الت خلق  يظهورالغور وهم اصحاب نعم عل يسجستان ف ين الهند و نواحيب يا

تراك و ز   . )..... انايآر 3 ( .»هم و لباسهميا

را از نگاه زبان  »ها يغلجائ« ز اسالما بعد افغانستان يدر كتاب تار يبيحبستاد ا   

ن قوم يهم يو خلج. ...پشتو است ه بدون شكيلسان خلج«د ينمايم يپشتون معرف

همان  38 ( .»دارند يزندگان يافغانستان است كه در حدود غزن يكنون يغلج

دهد به نوشته خود به كتاب يمحواله  اسناد گفته خود را يبيحب استاد ،)كتاب

رسد بلكه گفته يها به پشتو م يغلج يتبار شهينگفته كه ر يبيحب استاد .»كانيلو«

دهد به ينكه رجعت ميو در قسمت ا» ه بدون شك پشتو استيلسان خلج«است 

 يرا در تورك» يلو« ي، معنستيوارد ن يمتون تورك كان ، چون به زبان ويكتاب لو

  . افته استين دهديم يمعن »بزر«كه 

در زابلستان و غزنه و  بودند كه يك دودمان شاهيكان يلو«: داردياو عالوه م   

سرا آنها بدست  يحيمس ان و قرن دوميكردند و از عصر كوشانيم يز حكمرانيگرد

 يها يان وادين غلجائيد با هميشا دانستند ويپشتو را م» يغلج« يزبان خلج.... آمده

ر ي، غزنه و وزدكت با لهجه ورين بيا يستم لهجويداشته و س يوستگيغزنه رب و پ

ا خاقان نام يك خانان يوقت حكمران دودمان لو نيو در.... دارد يقرابت) ريوج(

  . )همان كتاب 39 ( .»كابلشاه داشت كه معاصر بود با خنچل

يت دانشمند و محقق نامدار ايران در كتاب     سيري در تاري زبان «جناب جواد ه

چا تهران مينويسد كه خلجي ها، خلجايي ها اكنون در » و لهجه هاي توركي

     . ايران با توركي قديم خود صحبت مي نمايند و خلجي همه تورك اند
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ك يتاج آنها عرب و گروه مسعود اصالً ريم كه گروه كثيخواني وردك ميدر تار   

باشند يها تورك م يغلجائ ايكه خل ها و ميابي اسالم و عرب و عجم درميو به توار

ا خاقان نام يك ها خانان ويحكمران لو اعتراف دارند كه اًشخص يبيحب استاد و

 استاد باشند و اثبات قول مارا خوديم يتورك ا خاقان هردويداشت و كلمات خانان و

اب كه خاقان هم يافراس ياز بن يكيملك اعظم و هر« دينمايق مين تصديچن يبيحب

شان، پ خاقان مانند ي ايخاقان ملك اعظم تركست و خان رئ اما. ...شوديم دهينام

  . )يطبقات ناصر 443 ( .»باشد أ الروسيخان خانان و رئ ،شاهنشاه فرس

خان لقب پادشاهان «ن ترجمه شده است يا اللغات چنيدر غ »خان«كلمه    

در سراج و  يد و لغات تركيو مو يدير از رشي و اميرئ يبمعن و اتركستان و خ

ن يز داخل اسم امرآ و سالطيران نين تركستان است در ايلقب سالط نوشته كه خان

 ، خان رادر فرهنگ برهان قاط. »ز آمده استيخانه و كاروانسرآ ن يبمعن شود ويم

 ن رايصر و چيپادشاهان تركستان گفته و از روم را ق يبروزن كان آورده و بمعن

  . آورد يفغفور م

ن كلمه را از ياكنون ا دانسته اند كه تا يمه جا كلمه خان را توركالبته در ه   

 يزبانها گاهگاه يهند يحت و ، اردو زبانهاك ها، پشتونها، بلوچهاي، تاجيتورك

و. ندينماياستعمال م ك ها كمتر شك وجود يو لو ك هايدر قسمت تورك بودن 

 يسع اًسازد و بعيم اتراك ثابت اعمام يك طرف بنياز  يبيحب استاد دارد و تنها

باشد كه  يبجا يد درصورتيفرموده او هم شا . دارد كه آنها را به پشتو نسبت دهديم

ل به پشتو صحبت كرده يتورك بعدها زبانشان را تبد گريو اقوام د ياتراك غلجائ

  . اند
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 ننموده يدرست توض» ز اسالما بعد افغانستان يتار«در كتاب  يبيحب استاد آنچه   

خبار خاقان است وليدر ز يزيبه ضب گرد و«: ديگويم نست كهياست ا چون  ين ا

ه به خانان فراوان است و يست و تسميافغانستان نام خاقان مروج ن ن مردميدرب

ن نام فراوان يرستان بديج ن ويل هميارگون و زاولستان و مالخ مردم اًمخصوص

 .»ل كرده باشنديقان تبدآنرا به خا يزيممكن است كاتبان نس گرد. ه كننديتسم

  . )همان 42 (
  

              خوبان   زيدـب يد بتـباوه دهن

  بچه خاتون ترك و بچه خاقان

   )ستاني سياز كتاب تار(                                                 
  

ر قبل  ديبنگر     و  »ا خاقانيك خانان يدودمان لو«د كه يفرمايم استادكه در چند س

خاقان  آنرا به يزيكاتبان نس گرد«د يد كه شايگويد و ميفرماينجا از آن انكار ميا

ست يزيم يزيكه گردينست كه در آن زمانيقت موضو ايحق »دنل كرده باشيتبد

ن يكه در تگ ستيزيم يورد زبانها بود و او بوقت بهرامشاه غزنو »خاقان«هنوز كلمه 

اگر   باز م مروج بود ويقد يره توركي، كابل وغي، غزن، زابل)قندهار ينام ترك(آباد 

 يهردو از كلمات تورك است و ي، در آنصورت هم كلمه توركخانان هم باشند

  . باشنديم

، صاحب معجم كنديجا از خلجها صحبت م ابن خرداد در دو: ورديد مياستاد جاو   

زنه من م موض قرب غيه و آخره جيثان نيسد خل بفت اول تسكينو يالبلدان م

طال«كتاب  در ياقوت حمويزابلستان بازهمو  ينواح لب را يع »مراصد ا ن م

 يم موض قرب غزنه من نواحيه و آخره جيثان نيخل بفت اول و تسك: ورديم

وطه در ذزابلستان ان عالوالد ل ذكري، ابن ب كه يجائ ين محمد شاه خلجينام سل
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ورد و الخل ين ميچن يعقب ....شوديكر مكند متيم اديرا به عنوان نام  »ماه«كلمه 

تراك... بفت الخا المعجمه   . )...انايآر 3 ( .»من الناس و صن من ا

ن شاه ير حسيسور ميالمغرب ترجمه پروف يمن المشر ال در كتاب حدود العالم   

م كه نوشته يورين مفاد بدست ميچن يطائفه غلجائ خان راج به تورك بودن

: باشديل ميز در آن دخين يتوركشناس مشهور روس د بار تولدييتو  ينورسكيم

ده ، قول معتبر يسان مسلمان منب ابهام گرديه نويجغراف يده خل برايچيكلمه پ«

خر راج به خل گفته از ترك هستند كه در روزگار  ياست خل نوع. ...ياص

، آنها ود جا گرفتندان درعقب غور واق به سجستين هند و ناحيب كهينيم در سرزميقد

، كننديصحبت م يدارند و ترك يهستند و چهره و لباس ترك اهل النعم

  . )...حدود العالم 190 ( .»دينيب يها را م يفتلي يايخل بقا در.... ماركوارت

د يها بدون ترد ينكه غلجائيا يكيد، ييگفته ماركوارت دو مفهوم بدست م نيدر   

هم  ها يفتليها اند و  يفتليت يا از جمعيا وينها از بقانكه آيا يباشند و ثانيم تورك

  . باشنديتورك م

ن ير سبكتگيكه بوقت ام باشندياعمام مردم تورك هزاره م يها بن يفتلين يو هم   

نان هزاره يآنها را كوه نش كنون ار كردند و تايرا اخت ينيز برخورد ها كوه نشا بعد

ويهم م و اصالًينمائياد مي   . باشنديها م جداد هزارهك ها اين 

 يآنكه اقامتگاه زمستان پ از«: ديگويم كه ميدار يگريدر حدود العالم مورد د   

خل  يآنها اقامتگاه زمستان كيكند و نزديعالوه م.... ك كصراباسيخرل را نزد

ست به يله اي، قبن نباشديفاصله در ب ، اگر هم صحبتباشديم) هيگر الخلجيضب د(

خود از دو رود بزر  ياقامتگاه زمستان كنند بهيم يد آمو زندگرو يجانب غرب

رديمانند آمو و سردر خرل و ( يگر نامهايخرل و خل ضب د ينامها با. ا بگ
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ه نظر استنتاج( يله ئيقب نيتنها چن.... باشديم) خل  يفرض يايتواند از بقايم) از نق

قه بترك الغوز و الخرلوج را د يله هايقب ...خول باشد ستان و خار و ين سير من

ور  يكاشغر..... نجا عبارت است از خليم كه غور دريتواني، مكرده بست ذكر ب

و  نيله خل ازيله اما دو قبيست و چهار قبيد كه اغز مشتمل بود بر بيگويم مق

 ،يغلز يمشهور است كه تركان خل پدران افغانها..... رون آمدنديه بياتحاد

اسالم تحت  المعارف ريدر دا) دام -ال (قت را ين حقي، اهستند ي، غلزائيغلجائ

) گيه -ويدبل -يت(ر عنوان خل و يشبه وارد كرده اما بار تولد ز يعنوان غلزائ

حدود  191  (كنديد ميكأالمعارف آنرا ت رين دايدر هم يتحت عنوان خلج

كره م .)العالم رفدا« ورد كهيعالوه از نظر فو در كتاب مت فقره  يه بعدينظر يرب

ا يتانيحدود العالم در موزه بر يرا نسخه نادر جهان نامه نسخه با نسخه خ يدلچس

ب بكران نوشته شده نقل يمحمد بن نج بقلم )20 -1200(موجود است كه در حدود 

 يبحدود زابلستان افتادند و در نواح از تركان از حدود خل يخل قوم :ميكنيم

ر ييشان متغيهوا لون ا يبه سبب گرم ، پمقام كردند ست آنجاين صحرائيغزن

 ييگر گشت و طائفه يد يرفت و لغتير پييتغ زيل شد و زبان نيما ياهيگشت و به س

 يمقام ساختند و خل را مردمان بتصح يبهر ك از آنجمله بحدود باورد افتاد و

  .) حدودالعالم 199 ( .»خواننديخل م

ان در اصفهان اكنون به همان زبان يواهد بود كه غلجائخ يل عمده و قويدل يليخ   

  . نديگويسخن م يا غلجائيو ي، خلخيقرلق يتورك

از توركان و  ييخل طائفه  »برهان قاط«ل فرهنگ گفته آمد بقول م كهيطور   

له يد نوشته است كه نام قبيه آن كتاب بقول استاد جاوين در حاشيمحمد مع داكتر

ستان و يان سيسكونت شان اندرم يباشد و جايآن قل م يو اسم تورك تورك
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ا به گفته داكتر يگو. بردنديات بسر ميح يالديبوده كه در قرن چهارم م هندوستان

ها  صد اًبردند، طبعيات بسر مينكه در قرن چهارم آنها در افغانستان حين ازيمع محمد

كره ح ينهايش از آن هم در سرزميسال پ ما از  ل عمدهيك دليو . ات داشته اند يمت

مناطق  ل با صاحبانين است كه آنها با دليم بودن مردم تورك هزاره هم هميقد

  .باشنديم يمغرب يو اندك يمركز

د يگويرد كه ميگيجه مين نتيم را چن .و. و ل كار بار تولدد تبادل افياستاد جاو   

ها را همان  يئكند و غلجاياز خل م ينامه خود ذكر بار تولد در كتاب تركستان

از  يخل قوم«دارد كه يم بار بار تكرار م. و. مقابل ل خواند و دريخل ها م

 يصحرائ يغزن يزابلستان افتاد و در نواح  حدود خل بحدود  تركان است كه از

  . )انايآر 4 ( .»كردند است كه آنجا مقام

 يتار«ل و م دينما ياد مي ها ياز غلج » نامه هراتيتار«ل م يهرو يفيس   

.... «سازد يره جدا ميرا از افغان ت كند خليكه از نسب افغانها صحبت م ييجا »فرشته

داند، طائفه خل با شكال يم يكيرا  يغلج و يز خلجيلو نيدار مستتر وب» همچنان

، قرلق   .)اناي پن آر( .»دهيگرد ز ضبيره ني، قرل وغخرل

ك به ياست نزد ييد خل جاينمايم ن اثباتيمحقق يد از نوشته هاياستاد جاو    

لب در حقي، اكابل  اصالً يدارد كه خلجي ميتوض را يگريد يقت موضوعين م

  .آن اند يا نواحيو يغزن يتوركان اصل

و  ختيل از رخد به كابل گريو پسر رتب.... «: ديفرماين مينه چنيدر زم يبيحباستاد     

 256(در شوال ) يو تره ك يغلج(وركان تاز بر خل و ت ز تاخت وا بعدعقوب ي

  ). افغانستان 58 ( .»ستان آمويبه س )يهجر
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 »يو تره ك يخلج«خل و تركان را  ين معنين هالليز در بين نجايدر يبيحباستاد    

درحال . ن اعتراف استاد است يان داشته است و ايموضو را ب قتيآورده و حق

قه و  .باشديمعروف م »خل«م كه بنام ي داررا سرا يين داور جايزم حاضر در من

ك يخيبازهم بر اصالت تار ن موضويا ه يكند كه در افغانستان پايد ميقوم خل ت

  . و سابقه دارند ميقد يها

غورات افغانستان و  يها يكه گفته شد سلسله غوريشواهد يده من از رويبه عق   

  .است يكيد باشنين سلسله حكام مسلمان در هند ميها كه دوم يخلج

 يواحد بر قوم يو در معن... «: ورد كهيها ميخلج بارةق فرهنگ دريمحمد صد ريم   

 ان در مرحله نخستي، خلجستان و كابل سكونت داشتين سيشود كه در بياطال م

 يها يدند در لشكر كشيشرفت مسلمانان بودند اما پ از آنكه به اسالم گرويمان پ

توجه  نكته درخور. نمودند را اجر يد نقش موثربه هن يو غور ين غزنويسالط

و  رفتيگر بكار ميكدي ينست كه در بدو امر كلمه خل با كلمه ترك در رديا

كور باشند  ييان شعبه ينمود كه خلجين ميچن شر تنها  در ضمن بعداًاما . از قوم م

نستان افغا  25 ( .»ديمالزم كلمه افغان گرد يجماعت مسلمان به هند كلمه خلج

  . )...در پن

آنها به قوم  بعداًد كه يگويد و مينمايم دييأبا را ت يقت گفته هايفرهنگ در حق   

تواند بكند ، فرهنگ ينظر خا خود را ارائه نم افتند و شخ فرهنگيافغان تعلق 

 ياز شاخه ها يكيظهور كرد كه  يبنام غلج ييله يخراسان قب در... «: دارديعالوه م

جه گرفتند ين نتين چنياز مورخ يش آمده بعين پي، ازافغان بود ايشتون مهم ملت پ

باشد كه در اثر معاشرت با پشتون ها زبان و يان ميدر واق همان خلج انيكه غلجائ

از شاخه  يكيبه صفت  يبه غلج ي نام از خلجيرفته وبا تحريآنان را پ فرهنگ

www.enayatshahrani.com



              -------------------------------------------------------------------------------------  تاریخچۀ اقوام در افغانستان

 بنام شاه يكنفر شهزاده غوريان از بازماندگ يها با تلف غلز يپشتونها غلج يها

 كه از بزرگانيت نيمتو دختر ب يب يش از وصلت با بيشده اند كه پ ين تلقيحس

د دزد يعني يپشتون با او معاشقه نموده و ثمره ارتباط به غلزو د غ اي ياو ر ياو

  . )... افغانستان در پن 25 ( .»ديگرد يمسم يشرع

توان گفت يوقت م يجا يمل و مصرف بأبدون تصله قاط يفرهنگ را با ف گفته   

ً. است رقابل قبول وباوريك موضو غي كامالً كه ك شخ يكه يت نيب او

شهزاده باشد و عاشق آن دختر ، اگر نينكه شهزاده شاه حسيا ، دومباشديم يافسانو

كه يت نيا معشوقه ا كه دختر بي، دختر تواندين مشكل ميتر ي، بدون جزئباشد

ارباشد در  را  يگر وياز جانب د. رديكام دل بگ بعداًزان خود شامل و يكن ق

، مردم يساختگ ين افسانه هايدر كنار همه ا. رد يبگ يبه زن ينكا شرع توانسته بهيم

ور  سقت در ريا كه در حقيه پشتونها ين شعبه فعلياتفا افتاد كه بزرگتر چ

د يو با ،ن باشنديز نسل متو و حس، اگر اها قرار دارند ين غلجائيجهان هم يپشتونها

قوم پشتون  نيل باشد نه به اندازه بزرگتريت شان قلير شده جمعيت يسالها ياز رو

  !!!.يبنام غلز

ور افسانه ها در ميا    قت يها در حق يجباشد، دربا گفته آمد خلياد ميان اقوام زين

العه قرار دهيز ن موضو رايا اًفرض. دارند يشه توركير ه ب اً، تورك ها عادتمير م

خبار ميدر ز يزيگرد يحعبدال مثالً ،زننديناروا دست نم ين كار هايا : وردين ا

و اگر با خانم زنا ... ، سه صد چوب بزنند او رازنا كرد زهيبا دوش يو چون كس... «

صد چوب بزنند او يرا س يكيد تا هريدر ملك آرند و ملك بفرما كند هر دو را به

خباريز 570 ( .»...را در خصو غز  يزين سخت زنا را گردين قوانيا .)ن ا

ا يو ي، غلجائيتوركان غلزائدرباره  يزيگرد يعبدالح. است تورك گفته يها
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ن يچن«: بودند يدب وعال، مار خوبيبس كه آنها در اخال سدينويها م يخلج

ند وما در شد يهم يبه جا يبود از مهتران تركان و از جا يخل مرد نيند كه ايگو

ن مادر خل ياز آن خل بد يبود ، چاكر يخال ينشسته بود و جا يبرستور خل

رون انداخت و يخت و آن زن او را بياندر آو يقصد آن زن كرد و از رو د ويرس

ن چاكر ين اوو چ. است كه زنان تركان سخت پاك باشند، و معلوم كرد بدو ديتهد

 548 ( .»ت خاقانيت تغز غز بشد بوياحخت و بنيد و از آنجا بگريد بترسيبد آن

خباريز   .)ن ا

را يد است زيمورد ترد ، بازهم قاطعانهبودندين پشتون مين متو و حسيگر او ا   

توان گفت كه ده ها يم گماني خوب دارند و بيپشتونها در خصو ناموس تار

ا ي »بچه دزد«جه يپ در نت . ت پشتون در راه ناموس جان باخته انديهزار نفر از مل

  . است بين قوم نجين اأمورد در شيكلمات ب يغلز

كر است كه كلمه مته يا متي در تواري توركستان بنام قوم و شخ    قابل ت

     . بوفرت مشاهده ميگردد

، بداخل برسد ست پشتونها بگوينكه خارج از ساحه زيها نظر به ا يداستان غلزائ

سندگان يكه خود از نو يم زائير محمد خان ابراهيشاز جمله  مثالً. اد استيپشتونها ز

  . باشديبنام و از جمله پشتونها م

ن يچنبمانند مرحوم فرهنگ ها را  ينسب غلزائ» د جهانيخورش يتوار«ر كتاب د   

ايشاه حس«: ستيش نيب يورد كه آنهم افسانه ئيم با  يت و جوانيبشر ين را بمقت

رفته كار  -دا شده و رفتهيپ يو محبت ي، الفتت كه متو نام داشتي بيه بكر شيصب

ز ا بعدپدر سلسله مواصلت باهم درست كردند تا  مادر و ايرض يد كه بيرس يبجائ

قت نجابت شاه يده از حقيت رسي بيبخدمت ش... چند گاه آثار حمل ظاهر شد
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... ن بستيمتو را به شاه حس يب يد نكا بيسع و در ساعت... ن آگاه ساختيحس

ش از ين پسر پيافت ، چون اينه تولد يمتو فرزند نر يب يام معدوده از بيز چند اا بعد

نام نهادند چه  يافته بود بدان سبب او را غلزيدزدانه علو  نكا به حالت وصال

  .»...دزد پسر باشد و يآن بفارس يند معنيگويپسر را م يدزد را و ز بزبان پشتو غل

  ....)دي خورشيتوار 209 (

م ين است كه ما گفتيو حق هم م،يريي صورت نمين نو افسانه ها را به هيا ما   

 يكه علمايز آن طوربعداًو  يتورك شهيها از احفاد خل ها و خل ها از ر يغلز

و جم  .دنديبه پشتو گرائ بعداًدند كه آنها يرسان به اثبات يبزر در با با اسناد عال

  . يمي خويش يعني توركي هنوز تكلم مينمايندكثيري از آنها بزبان آبايي و قد

العه م ها را يكه ما شجره غلجائيوقت     ييد گفت كه امالي، اولتر از همه بامينمائيم

ده  ييا خلجايو ييد غلجاياست و با نادرست ييا غلزاي يغلز نوشت و س او

رزند ف م مثالًيوريدارند در شجره نسب شان بدست م يتورك يآنها را كه نامها

به  اًميمتو بار آمده نامش توران كه مستق يب يب ن وياول كه از شاه حس يغلج

مثل  يگريد ي، و نامهاشودياد ميها بنام توران  تورك ها ارتباط و مناطق تورك

م بن يبن ابراه ياز فرزندان موس يكيو  ي، جاللربارو ،)يبا پسوند تورك(ابولر 

را بخود گرفته است  »يتره ك«شكل  ينكه در ساحات غز نام دارد »يترك« يغلج

به چهار حرف آورده  يترك» د جهاني خورشيتوار « ن كلمه در كتابيكه اصل ا

  . باشديشده است كه درست م

 »ليخ«شان كلمه يگردد كه در ختم نامهايشش طفل تولد م ين تركيباز از هم و   

 يكي شده و يمسم »ليخان خ«ش بنام ياز نواسه ها يكياز جمله . عالوه گشته است

لق» يباتور«ن خاندان باسم ياز ارند كهيتورك ها آن نام را م اًكه م مفرس آنرا  گ
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كه كلمه يهمچنان ،دييبشمار م ين لغات كهن توركيمتريآوردند كه از قد» بهادر«

 يواز ارتباطات لفظ  بوده استيرا يش زبان توركيدايبه دها قسم از آغاز پ »تور«

 مثالً -شوديافت مياد يز گريد يپشتونها اًها و بع يان غلجائيم م دريابيكه ميطور

، جرگه مادر، اول يا غازيمادر  يبمعن يدر تورك) انا يغاز(ك، خان، انه ي، بيلو

 يو ثقافت يلفظ ي، محليخون يوند هايرساند كه پيم ن خوديا اًگر، بنيد يو صد ها

  . اد استيز

، ها يراندازيان اند كه تيها از جمله غلجائ ياست و كته واز يتورك »كته«كلمه    

  .باشدير انداز ميت ين شكل تورك هايشان به ع يها يها و اسب دوان يباز زهين
  

              ستير انداز نياكم از توركان تب

  كشد ير آورانم مـــيت ةــــطعن
  

د آدم ام كه اولتر از همهين باور آمديگفتار با به ا از    نكه يا يثان و مي، جمله او

ا بهتر آنست كه  ،ميباشيم م خاصت مسلمانيگر داريرتباطات دما مشابهت ها و ا ل

العات فرديز بدانيگر را عزيكديم و يونديباهم ب فق بخاطر  ياجتماع و يم و م

  . باشديم يشناسائ

خباريدر ز يزيگرد يعبدالح    ر محمود به هرات آمد يمپ ا«: ورديم ن ا

ك خل ينزد يد را برسوليز و ابونصر ابو مدد خواستند يو از هرجا ،ك پدرينزد

غون از ير فريامد با لشكر ساخته و اميخل ب. ستان فرستادنديبن احمد حاكم س

اشتند ز بخوانند و خل را بهيخل را ن تركان نيآمده همچن گوزگانان  .»پوشنگ بگ

خباريز 372 (   .)ن ا

ر با     را  »تركان« ،»توركان« ديق رحمتش بنمايه خداوند غرك يبيحباستاد در س

را  »ها«ن حرف يا. است رير قابل پيغ آورده اند كه كامالً »تره كان«بشكل 
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اقوام پشتون بدان  يكه بع »يتره ك«آورده اند كه آنرا خواسته اند به  يبخاطر

رف بكشانندباشديمنسوب م د ينبا يارسكه از نگاه قواعد فيدرحال ،، كلمه را به آن

. آورد ين شكل به تلف ميموضو را به ع »ار«آورده شود و خود با فت  »ها«حرف 

 يهاست و بدون جنجال بازهم غلجائ يغلجائ ها هم جز »يتره ك«گر ياز جانب د

 ن حرفيكا استاد ا يا. نديير متورك بشما ياز اقوام خل ها يكيشوند و يم

  . دينمايرك شان ضرر ممبا نأآوردند كه در ش يرا نم »ها«

وط زدارم يبين نگارنده به اشتباه پوهاند حبيكه ا يليدل    بقلم  ير است كه وي، خ

، و  آن خل باشديكلمه بال شبهت غل است كه صح نيو ا ...«: ر داشتهيخود تحر

ساكن حدود غزنه و زابل  يل افغانيعبارت از قبا است كه يآن غلج يتلف كنون

 و محمود و يرويشان تعلق داشت و ميز بديهند ن ياهان خلجباشند و سلسله ش

به  »تره كان«بودند به ظن غالب كلمه  يخلج و يز غلجين ياشرف شاهان هوتك

 يا غلجي يله معروف خلجين قبيبه فتحت  است كه عبارت از تركين صحيفتحت

 يخين تارن غزنه و قندهار در زابلستاينام ب نيكه اكنون هم به هم. زابلستان باشد

شود همواره ين تلف مين نام را كه به فتحتيا و. دارند يات كوچيسكونت و ح

ن يو همچن. مه اول و سكون دوم خل كرده اندب سندگان با تركيمورخان و نو

تركان  ي، بنابران امالداده است ياشتباه رو يله افغانيقب تورك و خل ةلين خل قبيب

 يبيه استاد حبيحاش 373 . (»است آورده شد  كلمهيتلف صح كه »تره كان«به 

خبار نيبه كتاب ز   ).ا

ًير ايقت انكار ناپيحق    را آورده است و به » به ظن غالب«كلمه  نست كه استاد او

. دهديم ين ندارم معنيقي ست كهيكلمه ا »ظن غالب«ستند و يهم آشنا ن يزبان تورك

، خل و غل را ن و قاطبه تورك شناسيرخنكه تمام ميگر ايد دانند يم يكيان خل
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دانسته و طائفه خل را  يكيرا  م بالشك هر سهيو اگر مبالغه نشود همه متون قد

مورد  يبخاطر پشتو ساز يبيحب استاد و كوشش يتورك خال دانسته اند كه سع

نكه يسوم ا. زدم يقلم م شان يداشت و من به طرفداريقت ميكا كه حق يا. ندارد 

ور ب ، با تصادف عالوه كرده اند را خودشان »ها« ا گفتم كه استاد حرفدر س

ر آخر نوشته باين را  »ها«اعتراف فرموده اند كه حرف  شانيخود ا ك كه در س

  . عالوه نمودند

ما درست  ي، فق آرزوميباشينم يو پشتون ساز ينجا عالقمند تورك سازيما در   

  . يباشد ونه مس تاريم ييو حقگو يسينو

 ن رسالهيق شان دريار دقيبس يا حاج كاظم كه از نوشته هاي يزداني ين عليحس   

و خل  ر عنوان خليز»  هزاره هايدر تار يپژوهش«م، در كتاب ياستفاده ها نمود

و از  يكي ، مدلل و مستند ثابت كرده اند كه خل ها و خل ها همهبصورت مفصل

ل خود را ازكرده  يسع يزدانيباشند و ياهل تورك م م يرخان قدزبان م همه استد

 استاد تا مبادا مثل ،اورديالمعارف ها ب رين تورك شناس و دايد و محققيو جد

  . فتنديگر باز در اشتباه نيد يو كسان يبيحب

انه يديها شن ين مقاله از زبان خود غوريبداخل ا كهيدرحال    م كه در واقعه سل

را در  ييباشم كه شبهه يورك و فرزند تورك م، فرزند تگفتند كه توركيم هيرض

كردند در ياد ميمختل  يك قوم بنامهاي، غل و خل كه م و خليابينم آن

   .باشنديم يكيشه داشته و يك ري قتيحق
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   ا 
  

  

نورس و ناپخته را  -اد دارد، غوريز يها ياست و معن يتورك »يغور« كلمه   

دهد، غوره يم يمعن نه تلف شود، دقت و تعمق كردبفتح »«ند و اگر حرف يگو

ال يان تاجينامند و در م يم »غور« ش از پخته شدنيپ زردآلو يها كان اص

در غيا اللغات بمعني  .است يتورك »غور«باشد كه همان يمعمول م »غورك«

  . نورس و ملك آمده

مه و حروف ديگر به سكون مي آيد اگر حرف » «غور كه حرف      پيش » واو«ب

از همين » غوري«بيايد در آنصورت تلف اصلي توركي را ميدهد و شايد هم » را«از 

  . جا آمده باشد

 »برن«ند كه در آن پلو يرا گو يآن، ظرف يبه تلف اصل تورك »يغور«كلمه    

ارند بناً غوريپخته م و نان ده آمده و صاجب دسترخوان باز را  يبمفهوم سخ يگ

  . نديگو

ن يك نشتور يات شماليكه در و »غور«ر كلمه گيد يمفهوم توركك ي   

ن يند، و ايرا گو »و ناهمواره يبر آمده گ« افغانستان معمول است، عبارت است

لوب نا يمختل دارد مثالً در وجود انسان  ينسبت ها »غور«كلمه  ك عنصر نا م

ند و اگر يگو »شيش«نرم باشد  يدگيدا شود، اگر او مانند پنديخوار و بر آمده پ

ن نسبت است كه در يند و ازيگويم »غور« ا استخوان باشديسخت مانند ككرك و 

ه ا يعنيز مستعمل است ي، ن»هيشور ت«محل مانند  ينام ها يپهلو ه يت كه نسبت به ت
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. گر بلند تر استيا به عباره ديتر و  يا بر آمده گياطراف و اكناف غور تر  يها

  . )رتاراسيو(

پشتو نسبت داده اند و آنرا كوه ترجمه  »غر«ن كلمه را به يا يبيحب استاد كهنياز   

ه  »غور«به  ي ربينموده اند، ه خ  ييندارد و اگر راب دارد، كلمه غر از م

ن در بار كه يرخم يبع يو حت هيگرفته شده اند، چنانچه گفته شد غور ت يتورك

  . قت استياز حق يده اند عاره نمويگر توجيآنرا به گرشاسب و غرستان و د

باشند كه در كوهستانات يفتل مياز همان مردمان كوشان و  يكي »غور«قت يدر حق   

ن ياز مشهور تر يكيده اند و يرس يبه مقامات حكومت بعداًات بسر برده و يغور ح

  . ندينمايل ميسلسله شاهان افغانستان را تشك

با  يت هاياز شخص يكيد ذكر نام ير غورستان و غور، بايدر كنار همه مشاه   

ر يام« اينجا آورده شود و بدون ذكر نام آن عارف بزرگوار يدر يكرامت غور

شت غور را مكمل تشريتوان تارينم »ين سادات غوريحس  نمود ي و سرگ

  ). يهجر 1386( ين نگارند شماره بهاريبقلم ا يانا برون مرزيد در مجله آريبنگر

و  يفه از طوائ توركان ختائيا طايك قوم و ياصالً به  »غور«بهر حال كلمه    

ت يست كه ساكن ويباشد، و در كتب آمده كه غور نام قوم يمنسوب م ينيچ

ها دلچس است كه اگر با مردم محل و دانشمندان غور صحبت  يليخ .غور بودند

ز خود يدارند و ن يد نژاد توركيها بدون ترد يند كه غوريگويشود،جمله قاطعانه م

م، آنها يلوگر در تماس شد يها يغور يايكه با بقايشمارند، وقتيها را تورك م

  .  ميگفتند كه ما همه توركيشان ميگفتند كه پدر كالن ها
  

ه ةدر دائر   ورـدا غــــــير نا پــــس

  بدور ست كه جمله را چشانندييچا
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  : ديگو يم ابوالمجد مجدود بن آدم سنائيو حك   
  

  ورآن غ ينواح كه در  يدستيآن شن

  ه كورـردمش همـــــــــم ييبود جا

  ورانـــان آن كــيور از مـــــچند ك

  ورانــدند از غــــــل آمـــــيزد فــن
  

گرفته شده است، اطراف  »غور« غوربند از كلمه ها ويغور يعني »انيغور«كلمات    

قه از قديا يو نواح ط داشتند و چنانچه در ارتبا يام با تورك و توركيم اين من

ن رساله نوشته شده است و اصالً به سلسله يبر و دره كوشان در همياطراف كوتل ش

  . باشديم يجبال مسم

ا يقت متصل مركز خراسان يار مشهور افغانستان و در حقيان از مناطق بسيغور   

ود را ن مردم خياز يريران و افغانستان قرار دارد كه كثيباشد كه در سرحد ايهرات م

  . دهندينسبت م يموريو ت ييبه چغتا

ند، شبا يك جوهر ميكه بشر همه ازيائجغور كلمه مشهور است و از آن   

الحات و كلمات وغ كلمات مشابه در  يل همه مشترك اند بناً بعيره مساياص

انيشود، مثالً در اردن، در يده ميزمانها مكانها د موجود  يهائيا جايمن و در اس

 »غور«ها را يآن جا يگردد و دانسته نشد كه آنها به چه معنياد ميبنام غور  باشند كهيم

ز است توركان هزاره به فكر آن بودند كه يرت و شجاعت نيغ يگفته اند و غور بمعن

 يش را غرجستان ميالت خوياده شود آنها ايدر افغانستان پ يدرالياگر حكومت ف

ارند كه اصل ا ن يند گمان ايغرشستان گو ياهنكه گيغورستان و اواژه ن يگ

كه توركان يانه آمده باشد اما زمانيد از زبان عاميت ندارد و تنها شاينگارنده اصل

غرجستان را ندادم بلكه زابلستان  يشان رايهزاره افغانستان با من در تماس شدند با ا
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ن يهترد بيشاغورستان  يول .اد وجود داشتيل زيشنهاد نمودم البته ديآنان پ يرا برا

  .نام ها باشد

و  يو غلجائ يباشند، غلجيك ميغرجستان و خلجستان و غلجستان با هم نزد   

خره به همان كلمه خل و هون ها منته يكيتوانند با هم يغرجستان م  يشوند كه با

ابند كه قبالً هم يرا م يتورك شهيشوند كه باز هم غورستان، غرجستان همان ريم

  . بودند

ن ياد كرده اند، به خاطر آنست كه ايم غور را تورك ين قدين ساكنينكه مورخيا   

شته هايافه توركانه داشتند و زبان شان نيمردم لباس، عادت، اخال و ق  يز در گ

 178. بوده است يا مغولي يكهزار و پنجصد سال قبل توركيد يار دور شايبس

  .....) يپژوهش

ان و غور يدر بام )ا ترخانيتورخان ( بنام طرخان يو در صدر اسالم قوم ....«   

. »است يسيبادغ )زك ترخانين( ن خاندانين شخ مشهور ازيكردند، اوليم يگزند

  ). همان كتاب 180 (

م سوم يش در بخش اقلي خويابن خلدون در مقدمه تار« :ورديم يزدانيهمچنان    

است كه از خل واق  يدر قسمت باختر و خاور بخش هشتم چادرگاه ها: سدينويم

ه يستان و از جنوب به ناحين سين چادرگاه از مغرب به سر زمي ترك اند، ايطوا

ن چادرگاه كوهستان غور است و مركز آن يوسته است  در شمال ايكابل و هند پ

  ). 191 (. »دييبه منزله بندر هند بشمار م است كه نهغز

اران غور يه نوشته اند در باره عرفانيكه واقعاً دانشمندانه و ب يزدانيقات يدر تحق   

ال با يا ايال ي »نديگويم يوان مروزي الحيطبا  :غور« :ديين معلومات بدست ميچن

سالم ش از ايات پيد، در حكانگر از تركستان به تخارستان آمده ايد يخرل ها
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ور يداستان ران و يدر جبال غور ذكر شده است كه در زمره ام »الي«به نام  ياز د

  ) 191 ( .دانستنديرا خوب م يال زبان فارسيتوركان ا. اران غور بوده استيع

ار ياز بازماندگان ع از توركان غور مخصوصاً يرساند كه گروهين نوشته با ميا    

. بوده اند كه در قبل از اسالم در آنجا سكونت داشته اند يال مسميمشهور باسم 

كور اصالً »اريع«رود كه نام يگمان م بوده است  »ورا«ا يو   راي »راي«ا ي »الي« م

خره آنرا مقابل قشال  يبمعن »اليي«و  »اليا«كلمات  يگفته اند ول »الي« كه با

ابق تلف تاج »اليا«زنند، يان خرگاه مياست كه در تابستان آنجا قشالق است  يكيم

  . گرفته شده است »اليي«كه از 

كر بايهمچن    كور  يانه عنود شد كين مت  يرواج نامها« افتم بناميرا در كتاب م

ل و يخود دل يتورك يرا داشتن نامهايكه واقعاً جالب و مهم بود ز ،»در غور يتورك

ار مخصوصاً در سابقه آن كوهساران وانمود يبودن آند يرا بر تورك يبرهان قو

ن در كتاب و چو »غور يلباس اهال«گر بر خوردم بنام يس به عنوان د. سازديم

 يافتم و احسنت برايسه رجو نمودم، موضو را به حق يجهت مقا »العالم حدود«

تحت نام  يكه هزاره ها تا قرن هفتم هجريياز آنجا« :سدينويم يزداني آن دانشمندان

م علم نشده بود، ين غور قديامده بودند و كلمه هزاره بر همه ساكنيدرن يواحد

، ي، بربريترك، تاتار، تركمن، زاول يا بنامهاه نگاران آنان رين جغرافيمورخ ، خل

چ ، چگل،  ، قرلو را  ياد كرده اند، اوصافيشان  يل فرعيقبا يا بنام هاين و يخل

ب يامروز يل ذكر نموده اند، مو به مو به هزاره هاين قبايا يكه برا . »كننديق ميت

م غور را ين قدين ساكنيرخكه م يزداني يآقا و بقرار گفته دانشمند) 178 (

كهزار و پنجصد سال يد يمانند و در حدود شايم يتورك گفته اند البته آنها به تورك

ش از صد سال يد بود كه مردم غوربيمتوجه با يكردند وليصحبت م يش به توركيپ
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اد و يار وقت زيكهزار و پنجصد سال بسيند و يگويسخن م يشود كه بفارسيهم نم

ن باره ين دريكهزار و پنجصد سال كه معمريد ونه كصد و پنجاه سال باشيد يشا

  . ت دارنديحكا

ها از همان نسل  ين غورياان آمد و هميغور تبصره ها بم يها يدر قسمت غلجائ    

افسانه گونه  يقت از رويكه از شهزادگان غور بود در حق ين غورياند و شاه حس

در فصل تورك  يغور باشد در قسمت شاهان يها م ييغلجا يجدا عل ييم زايابراه

  . ها شر خواهد شد

تورد «قابل يادآوري مي باشد كه بعد از به شهرت رسيدن سياه موي و جاللي قرية    

» توره بوري«در » بيش بليق مشرقي«غور و » تورد بال«غور شهرة آفا يافت، » بال

توره . كه همه كلمات توركي مي باشند نشان دهندة قدامت زيست توركان است

ً حرف ب را » ي«وري اصالً بمعني گر دلير آمده است و چون توركان معمو

مي » توره بوري«تلف مي نمايند و در حقيقت شكل اصلي » هاي غير ملفوظه«بشكل 

  . باشد

ا زابلستان يحدود اربعه غورستان همان حدود اربعه توركان هزارستان، غرجستان و    

ا ين آباد ي، زابلستان، تگين كابلستان، غزنيزم ا از دره غوربند آغاز، سريباشد گويم

، جغتو، يكاولنگ، بهسود، جاغوريان، ياز قندهار، ارزگان، غور، بام يگوشه ها

غان و كهمرد، يان، صي، دره كي، دهنه غوريله گياز وردكستان و لوگر، ك ييگوشه 

  .باشديره ميسرپل وغ يسمنگان، گوشه ها ي، دره صوف، گوشه هايدره شكار

ن نژاد موجود ين مقاله آمد كه در سرتاسر كشور ازيگر ايد يكه در جايطورو 

  . ان آمده استياز آنها بم يباشد كه ذكر مجمليم
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د كه يين مفاد بدست مين، چيگر تورك بودن غوريل و سند ديدل ياز رو   

اطله ياله(» .الت خرل خوانده استيتخارستان كوچك را ا ينيمناب چ« :نديگويم

رستان و اتراك خرل و يالناس كانت لهم شوكته وكان لهم بالد طخ جبل من

: ند عبارت اند ازيياطله بشمار ميكه در زمره هيگريقبال د) اهمينه من بقايجيخن

، يمجيك ن اقوام همان ين ايرومند ترين يغنيماك ارغو و يقون،  »اليا«، غور، خل

  ......). يپژوهش 190 (.  بوده استله خرليقب

 يياز اقوام تورك و از شاخه غلجا يكي »غور«در گفتار با به صراحت آمده كه    

ور با ن جه كرده اند كه ينت يب يسع يبيست كه حبيا آوريز قابل يها است كه در س

به تورك  يخيكه نه تنها شواهد و اسناد تاريند در حاليها را پشتون ثابت نما يغور

و مردم غور هنوز هم خود را از نژاد تورك  يبودن آنها وجود دارد، بلكه اهال

م يران بنام مهديا يت هاياز شخص يكيهمچنان . دداننيم  يير كوشش نهايروشن

قت يكه حقيياز آنجا يبسازد ول يرانين و باز ايها را از نژاد آر ينموده است كه غور

ا آن زحمات نتيز ديچ ر ن و جستجوگران ديرا محققيدهد زيجه مثبت نميگر است ل

  . باشنديان از نژاد تورك ميافته اند كه جمله غوري

انه رض«را بنام  يكه در هندوستان فلم هنر آمد گفته كه مكرراً چنانچه    از  »هيسل

شود يه داشته اند كه در متن فلم مشاهده مي تهياسناد موثق و شواهد معتبر تار يرو

انه رض  يشود وليا در بار من و حاجبان خياز مشاور يكيه عالقمند به يكه سل

ند كه چون ما همه تورك بن تورك و ابن يگويند و مينما يان به آن توافق نمياريدر

انه رضيسته نيم، شايباشيتورك م ر از تورك يغ يگريد يه با كسيست كه سل

  . رسانديبقتل م ياز آنست كه آن شخ را توركان غور. ديازدواج نما
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همان است كه خود شخ در باره  يوگرافين بيرم كه بهتيوريما در نوشته ها م   

  : نديم مروج بوده كه گويدارم كه از قد يز مصرعيسد و نيخود بنو
  

  نشناسدت  تو ز  ترـــبه   چكيه  برادر    يا

  ش را افزون منهيوـخ موو كسر ي يآنچه هستز
  

ا دارند كه مياد بر ميشناسند، فريگران ميبهتر از دها خودشان كه خود  يغور   

 يها برو يبع يد وليرسيبمشاهده م يو تورك يعرب يشان بنامهايم و نامهايتورك

  . قت را دگرگون جلوه بدهنديكوشند كه حقيتعصب م

فتل يكوشان و  يايها گفته آمد كه از بقا ي هر آنچه كه در باره غوريدر نتا يول   

  .ن رساله آورده شدياد دريل زيباشد كه ديباشند درست ميم

   

    ش
  

، مغول ها    العه م يتحت عنوان با را كه در آغاز از يگردد، زيتورك شده م

ن يشود و از تورك دو فرزند در ياف تورك تولد ميبنام  يفرزند نو نب ك ب

ن محاسبه از تورك، مغول زاده شده يند كه به اييا ميتاتار و مغول به دن يبنامها

ن از نژاد آلتايشتر گفتيپ ستنديش نين ها البته افسانه بيا است  يم كه توركان و مغو

ورك و تونكوز و منگول شود ت يچهار قوم عمده شامل م يهستند در نژاد آلتا

شاخه تورك، ها از مغول است و نه هم مغول ها  ورنه تورك شاخهو منچ) مغول(

  .ك دارندييشه آالتاياعمام هستند هر دو ر يگر بنيتورك و مغول با همد

www.enayatshahrani.com



              -------------------------------------------------------------------------------------  تاریخچۀ اقوام در افغانستان

ل يم كه در افغانستان عموماً مغولها تحلي نمائيم توضيخواهين بح مياما در   

نست كه در افغانستان در ياز مشكالت عمده در خصو مغولها ا يكيده اند، يگرد

  . صورت نگرفته است يقات علميباره شان تحق

ور حف كرده انيا و بداخل مغولستان اصلينكه مغولها در دنيا    ا يد و ت خود را چ

د ن يبا ا«: وردين ميچن »مغول ينظام اجتماع«ر تس در كتاب يمينكرده اند، و

العه متوجه م ت مغولستان يت جمعيكه اكثر يله بزر مغوليم كه خل ها قبيشويم

ساكن اند، تمام  يكه در مغولستان جنوب يين مغول هايدهند و همچنيل ميرا تشك

از خاطرات زنده  ييده اند، و تنها پاره ره خود را از دست دايم عشيات رژيخصوص

شود كه از يمالحظه م يرا حف كرده اند ول ييو رواب طائفه  يخانواده گ يگ

وسته اند، بدنبال انقالب يبه هم پ يشاونديگر و توس خويل ديق ازدواج با قبايطر

بوجود  يدر مغولستان شمال )يالديم 1934(قبل از  يكه در سالها يمغولها و حوادث

صفحه نهم ( .»ن رفتيت مغولستان بسرعت از بيدر جمهور يت موروثيمد، اشرافآ

  ). مغول ينظام اجتماع

كور عالوه م    ه نظر« دارد كهيهمچنان دانشمند م نژاد، مغولها در اغلب  ابتدا از نق

راطوربعداًكه  يديجد يحكومت ها ل شده بود از يمغول تشك يز منهدم شدن ام

كه بر سر كار آمده بودند مانند قزاقها و  ين ملل تركيدر ب بعد ها ين رفتند وليب

ها يكها داخل شدند ولياوزب با  يمغولستان و جو نگار يدر مشر در كوه ها و است

   ).صفحه نهم همان كتاب( .»دهنديادامه م يخود بزندگ )زيانگ  شوريارت(دنبال كردن 

برند همه يات بسر ميمغولستان ح كه در ممالك خارج ازييد مغولهايپ بگفته با با

م شده باشند، مثل ده هايان تورك نژاد  هند يموريكه تيه بابر شاه در هند  يا او

  . دنديمنحل گرد
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ان يبا اطراف ف او اگر تعمق شود، مغولها عموماًز خان و اخاليدر تمام قلمرو چنگ   

  . شان آمده استياد بايرات زييز چند نسل تغا بعدك، ينزد

 يه هايكه همسا اد اند اكثراًيات مغول نژادان زيو ياريدر افغانستان در بس   

عادت  يكياوزب يخود را رها و بزبان تورك يك بودند و زبان مغوليتوركان اوزب

را بنام  ياديما در بدخشان مردمان ز. گرفتند تا مكالمات روز مره خود را انجام دهند

 يكياوزب يتورك يبزبان محاورو يست ولم كه اصل شان مغول ايدار »چونگ ها«

 يند وليگويم ييم كه خود را چغتايرا سرا دار يمثالً در هرات اقوام. زننديحرف م

 .باشديز خان ميفرزند چنگ ييمبدل شده است و چغتا يهرات يزبان شان كامالً به در

ان ن دهكده ها تا هنوز بزبيمغول وجود دارد و مردمان ان دهكده يدر  غورات چند

ق و ينه پژوهش دقيپوهاند همام در زم يند دانشمند گرامينما يصحبت م يمغول

 يت هايشان در مجله مليشتر به مقاله ايمعلومات ب يق و  ارزنده نموده اند برايعم

   .مراجعه گردد 1368 يبرادر در سالها

دو  يكيز ا بعدنمودند، در جهان اسالم  يرا كه مغولها در جهان حكمران يصد سال   

ن شدند، يگر عالقمند به انكشاف دينسل جمله مسلمان شدند و بمانند توركان د

قندوز و  يگر افغانستان مثليد يز در ساحه بل و شهرهايخان وعبداهللا خان و ن يبانيش

  . ره، مغولها حكم راندند و بعد ها بمانند همان مردم شدنديخان آباد وغ

اد وجود دارند كه همه مسلمان و يز ياان توركان هزاره مغولهيهم اكنون درم   

  . عادات توركان هزاره را به خود گرفته اند

شان به تورك ها  يليستم قبايباشند و نامها و سياد مي زيان مغولها طوايدر م   

  . ك انديشه همه ياد دارد، چونكه در ريز يقرابت و مشابهت ها
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دند، بصورت واض يها منحل گردنكه مغوليفعالً در افغانستان به نسبت ابهر حال    

م  ياديز يان توركان هزاره، مغولهايه گرفت، در ميتوان بدقت احصائينم ه

هب تورك يكتعداديده و يگرد نهم خود ها  يكه زبان و م هزاره را بخود گرفتند، ب

  . داننديرا از نسل مغول م

را  يه جاجكيشمارند، طوريشه مغول ميو منگل را از ر يل جاجيمتون قبا يدر بع

له يكه هر دو قب يا منگول ها نگ هايم يايله منگل را از بقايخان و قب ياز نسل جوج

ار اقوام عمده و مهم مغول به حساب م  يند، اما گروه هاييدر حال حاضر در ق

 يو منگل در افغانستان بشكل كامل خود ها را پشتون دانسته، توجه به ه يجاج

د هم احتمال فو اشتباه بوده باشد، گفته با يشا گر و اسالف ندارند، ويت ديمل

  . ن نگارنده استين و نه از ايقت نظر محققيك نظر و در حقيفق 

گر مغول يوان ها طوائ دينگ ها و يم« مغول آمده است يدر كتاب نظام اجتماع   

  . »باشديم

ور مثال در يدر م    خا و ه بدخشان در مركز يك قريان توركان افغانستان، ب

ن كلمه را حاج كاظم يند، ايناياد مي »چوگل«ل را بنام ين فاميقشال شاران چند

باشد و  يم يكيقت هر دو ينوشته و در حق »واو«بدون  يبشكل سه حرف يزداني

ن تورك شده ميمعلوم است كه ا    .باشدين طائفه از مغو

از آنها در  يدادتع مروزاست كه ا »چگل«م هزاره قوم ياز اقوام قد يكي: چگل   

شته يم يش و كال در غرب هزاره جات زنده گيناوه، م كنند، اقوام چگل در گ

از  يآنها در توركستان بود، اما تعداد قابل توجه يار معروف بودند، مركز اصليبس

كامالً  يمغاندا يهردر شعر منوچ... كردنديم يشمال قندهار زنده گ يآنان در نواح

  : است يقندهار يچگل هاآشكار است كه منظور او 
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  ان باختندور و دلگان جان يب

  يدهارــــبا تركان چگل و قن
  

  ). يپژوهش 180 ( »يمنوچهر«                                                        
  

لب را بدست ميدر حدود العالم در قسمت چگل چن    اصل چگل از « :ميورين م

خل و از غرب به حدود ار از شر و جنوب به حدود يت بسيخل است با جمع

 ييبايمتصل است و مردمان آن به ز )زيقرق(ز ير خيت خييوغش و از شمال به ناح

  ). العالم حدود 52 ( .»باشديمشهرو م

باشد و ترجمه معروف يم »زيقر ق«آورده شده كه اصل آن  »زيقرق«در با كلمه    

  : ديگو يسخنور م. است »چهل دختران« يآن به معن يتورك
  

  يملك   اي يپر جن  از هك ندانم من 

  فرخار نبود لخل تو در ـمث يحسن ب
  

خود  ييبايدر حسن و ز  توركانين طوايدر ب ژه چگل هايا قرلو و به ويقلق ها    

  .باشند ير ميكم نظ
  

  

  

  

ر   ا 
  

باشد و يم يسور محمد محسن فرمليمردان افغانستان كه نامشان پروف ياز دانش يكي   

  . نگاشته است »انيفرمل«را بنام  يافتند، كتابيلم هجرت به شهر پشاور وفات در عا

ب و در راه يمند، نجدانشن نگارنده بود، مرد يآن استاد اروا شاد كه سالها استاد ا   

ن استاد از صن هفتم مكتب تا دوران دانشگاه استاد يا. پر تال بودند يسنده گينو

 و در ضمن آن همه صفات، در يوس يليمات شان خمن بودند و معلو يعلوم اجتماع
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ا آنها در اطراف يدادند، بود وينشان م يار صابر و خود را عاديمقابل مناقشات بس

بعد از غور . كابل انتخاب شدند يمردم چهارده يل شورايهم وك يشهر كابل و بار

دند تا خود را به خر دا ين سعيافتم كه آخريق در كتاب آن شاد روان دريو تحق

  . ثابت سازند ييايها را از قوم پشتون و س آر يفرمل

ق گزافه ينست كه عالقه ندارم تا از طريق اين نگارنده در تحقيا ياز رو ها يكي   

قت ين راه، راه حقيتريرا خويگر متعلق بسازم زيك مردم ديك مردم را به يو جعل 

د دانست يت است، اما بادارد، همان درس يكه تعلق واقعياست، هر ك به هر كس

ن عصر ما ازدواج ها، قرابت ها يباشند خصوصاً كه دريك ذات ميكه همه بشر و از 

از آن سبب در . گر باع آن شده كه نسل ها با هم مخلوط شوندير ديو صدها تاث

م تنها بخاطر علم و يوريان ميرا كه به م يق حرفين تحقيشه ها دريخصو ر

كلمه  ياستاد روان شاد محسن فرمل يير و تفو جوباشد و نه تفيمعلومات م

ان، فرمل، پرمل، پرمول، پرقل، پارمل، يپرمل: ن اشكال آورده انديرا به ا »يفرمل«

  . ي، برمل و فرمولي، فرمليمرمل، پرمل

باشند، استاد عبدالشكور رشاد يشه ميك ريرسانند كه اكثر از يم يكلمات با بزود   

ان يو پرمل ياده پرمليز زيگران نيو د »انيپرمل« د به قسميجاو استاد ،»يپرمل«به شكل 

  . نوشته اند

د به ياست شا يكيو تاج يب توركيپرقل، شكل پشتو ندارد و پرقل كه ترك - كي   

د يدارد و شا يكينزد »برمك«ن كلمه به يبرمل، ا –دو .نداشته باشد يپشتو رب

ا دو ي و يد به شكل ردياك نباشند شيبرمك و برمل دو كلمه باشند كه اگر 

 يان بل شهره جهانيچون برمك  سته باشند يهم ز يكه پهلو سلسله خاندان باشند

  . آمده باشد كه در بل الحسنا معمول بوده است يد برمل هم از لغاتيدارند شا
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است در بل  ييگرفته شده باشد و آن جا »مارمل«د از كلمه يمرمل، شا –سه    

قه از نژاد عرب م نياز ي، گروهيبام   . باشديمن

او و  –سول «، »يتوچ«م يشويروبرو م گريكلمات د يان به بعيدر كتاب پرمل   

  . »فرمل

شود، يداخل م يبه حوزه توچ« :دارديم ين معرفيچن يرا استاد فرمل يكلمه توچ   

 ييايدر قسمت عل. آن واق شده است يشاخه راست كرم است  و بنو رو يتوچ

ه يو ان مركز ناح. جاده واق شده، ارغون است يكه رو ين منزلياول يتوچ يواد

  )انيپرمل 20 ( .»....پرمول 

به  »تو« امده است، يك معنيباشد، كه به  يم يدو كلمه ترك يو توش يتوچ   

قوت و  يو در برهان به معن ينه از لغات تركيس ين معجمه به معنيول و شهواو مج

  ).ا اللغاتيغ( .»و جسم و بدن ييتوانا

د كه ينما يبا را ادا م يپ به قرار فرموده صاحب كتاب برهان قاط كو معن   

، تو و تو يبا   . شه داشته باشنديك ريد كو

شود، و  يباشد، كه به شكل ارغن هم استعمال م يم يهزارگ يكلمه ارغون ترك   

  . شتان به دست دايموريت تركان هزاره را در دوران تيارغون رهبر

 يحكمران يگريبل و قندهار سلسله ددر كا« :سدينو يق فرهنگ ميمحمد صد ريم   

 19 ( .»ان بوديلخانيا يايك ارغون از بقاينون بالس آن ذوكرد، كه م يم

 عمده توركان هست كه امروز در ياد آور شد كه ارغون از طوايد يبا ...)افغانستان

غن و توركستان و ماور النهر بود و با دارند  و ذونون ارغون ارگو بدخشان و ق ا

ان حس يست و از امرايهزاره ن ان كشته شد و اورا يبانيقرا بود در جنگ با شين بايسل

   .بود يلقب هژبر اهللا داده بودند شخ ساده لوح
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كنار هم  ا محالت سول، او و فرملينكه در كتاب حدود العالم كلمات و ياز ا   

اگر ما . ستين يبا هم كار اسان يشه هايافتن ريو . هست دلچسب يليآمده اند، خ

ا افغان ياز اشكال اواغان  يم، شكلياو را به فت اول و سكون دوم و سوم تلف نمائ

گروه و  يكه معن ياز اشكال اتو مغول يكيم، يباشد، و اگر آن را به ضم اول بخوان

عه را م  يمشكل است، و م يليم خينيب يكه م يه فرمول تا جائيوجه تسم. دهد يق

  . ه گردديتواند به هر زبان هر نو توج

سد، ينو يم يزرداد خان در كتاب خود، صولت افغان يكه حاج يفرمول بنا بر گفته   

كه . باشد ياست، منصوب م ينام محل يبه اسم پرمل كه در تواب غزن يمردم پرمل«

  )انيپرمل 21 ( .»شود يخوانده م يدارد، پرمل يدر عالقه پر مل سكن

ك يدارد، فرمل  ينه شرحي، در زمياسالم المعارف ريدا« دارد يز عالوه ميو ن   

قه كوهستان در افغانستان است كه به غرب كابل واق بوده، و باشندگان آن  يمن

  )انيپرمل 22 ( .»باشند يم يك معروف به فرملياصال تاج

 يخانواده ها يست، بنا بر آن بعن كاكر واق ايك سرزميعالقه پرمل نزد« اًيا   

قه سكونت دارند، آنان نيكاكر كه در ا  ( .»افته انديشهرت  يز به نام فرملين من

   .باشند يان باشندگان پرمل ميد پرمليگو يد بهادر شاه مياز زبان س و ضمناً) 23

 قوم و نژاد را يه معنين توجيد كه ايا ين مفهوم به دست ميپ از گفتار با چن   

ان است، باشندگان يكه در آن محل كه بنام پرمل يد، كسانيگو يرساند، بلكه م ينم

برند، آنها  يات بسر ميكه در بل حيم، كسانيند، مثل كه ما بگوئيگو يآن را پر مل م

نسبت داده  يتوانند خال به قوم ينم يه درست است ولين قيا. باشند يم يبلخ

  . شود
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، احتما پشتون زندگ ك،يد تاجيدر بل شا مثالً    نكه يا ايند و ينما يترك، بلو

 ين را ندارد كه آنها پشتون ميا يات به سر ببرند، معنيكاكر ح يگيآنها در همسا

آن را ندارد، كه آنها فرمل و از  يند، معنيگو ينكه كاكرها را كه پر مل ميا اي. باشند

در تقسيمات اقوام پشتون  .ز ذكر شوديت ني ويگر باشند، و فرمل در توارينژاد د

   . كالر و صافي و فورمولي پيدا نمي شوند و معلوم كه به اقوام ديگر مي پيوندند

رامون يپ يل و بررسين تحلياز آخر«: آورد ين ميچن د گفته باييبه تا يفرمل محسن   

ن كلمات قرابت يان ايد كه ميجه رسين نتيتوان به ا يكلمات پرمل و فرمل و برمل م

ك محل يك موضو و يموجود است، و همه آن معرف  ييو هم معنا يلفظ يها

و اكنون . كردند يست ميدر آن ز يله فرمليپر مل بوده است، كه قب يياين جغرافيمع

  )انيپرمل 23( .»ا پرمل و برمل به جا مانده استياز آن جم كلمات فرمل، 

نسب  ييم زايابراهك محقق پشتون به نام ي يد جهان تالي خورشيدر كتاب توار   

در  يبدانكه قوم فرمل: ييختا ياقوام فرمل«: ميخوان ين طور ميا يفه فرمليا طايقوم و 

م، ساكنان موض فرمل ياست قد يفه اين قوم طايست، بلكه ايفه افاغنه نياصل از طا

هركه بر آن رود سكونت . است ياست كه واق در حدود غزن يو فرمل نام رود

فه به دست ين طايگفتند، و اجداد ا يم يرود بوده، او را فرمل داشته و اب نو آن

ار ي بسيه شيافاغن محمد در سلسله يمسلمان شده اند، و ش ي محمد روحانيش

ده از يرانبزرگوار گ يدر خدمت آن ول يه مدتفين طايالف ابزر است، و اس

قت و اصل يقاما در ح. ده، خود را افغان گفته انديمحسوب گرد ين خا وايلمتو

قت يدر حق يند، وليگو يم يز مردم افغانيشان را نيپ ا يياما قوم ختا. ستنديافغان ن

افاغنه به افغان مشهور  ه سبب مواصلت و بود و با در تمانستند، و بياز نسل افغان ن
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ند كه اجداد ما، از يگو يشان مياست، و ا يبه تامالت فوقان ين ختابيو ا .شده اند

  ... )يتوار150 ( .»ميشده ا ييه اند، بدان سبب موسوم به ختاختن امد

را  »يموريت« يبابر يش تركهايدر سراسر كتاب خو ياستاد محسن شاد روان   

باشند،  ين است، كه آنها ترك خال ميگفته است كه درست آن ا ياشتباها مغول

  . ميورآ يل را به دست مي ذيبا نتا ياند، از گفته ها يل سمرقنديو تركان اص

اده تعمق شان در يها آورده اند، ز يان در باره فرمليآنچه كه در كتاب فرمل: اول   

، موقع ندارد،  يباشد، كه به نژاد و قوم وابستگ يم يايت،  و موض جغرافيباره ار

ت يل شان در نهايند، و از افاغنه بدانند، دليان را اگر پشتون بگوينكه فرمليپ از ا

ن اكنون يهم. تواند مربوط به نسل و نسب باشد ي، و خاك نم استيدرجه ضع

شته در يم، وليدان ين ميز را ما مركز عمده پشتون نشيگرد ند كه يگو يمردم م گ

  . ن بوده استيك نشيك شهر تاجي

ور با گفته شد، كه فرمل ياسالم يدر نوشته ها :دوم     يك ميها اصال تاج يدر س

  . ل ارائه نشده استيند داشت، مگر دل خواهيباشند و البته د

ل يك تحلين ييم زايان را ابراهير پشتون بودن فرمليل عمده غياز د يكي: سوم   

پشتون تبار مسلمان شده اند و آنها  ي روحانيان توس شيد كه فرمليگو يكرده و م

 ييآشنا  موصوف شده اند و اهسته آهسته به زبان پشتويل معتقد به شين ديبنا بر ا

  . كرده اند ي نسبت داده پشتون معرفيحاصل نموده و خود را به ش

به خرج داده شد، و از  ياديز يها يدر قسمت فصل تركان هزاره،  لفاظ :چهارم    

م كه ينمائ ين استنباط ميد جهان، چني خورشيبودن آنها در كتاب توار ييختا
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 ياعمام شان كوشان يد از ختن با بناليد قبل از ميو شا ييان از نسل تركان ختايفرمل

ها بر اثر تماس خود را  ييا غلجايها  يكه خلجيطور. آمده باشند وهايتوك يفتليو 

  . دا كرده باشنديقرابت پ از به همان شكل به پشتونهيها ن يفرمل. پشتون ساخته اند

به ها اصال اهل ختن و  يد كه فرمليگو يشر با نگارنده م ياز فحوا: پنجم   

تركان  ياصلق تخارستان كه مركز يد و ژوان ژاونها از طريسف يدوران هون ها

آمده  يافغانستان مركز يباشد، به نواح يا كوك توركها مي يا تركان آسمانيو يتوك

  . ك ساخته اندير اسالم خود را به پشتو و پشتون نزديو بعد از پ. اند

دان يكه تاز پوهنتون كابل باري به پروفيسور داكتر احسان انتظار از دانشمن: ششم   

ور فرمودند كه پدرشان ميگفت ماه همه فورمولي ها تورك «: نگارندة اين س

استاد انتظار عالوه فرمودند كه يكي از . و او از پدر خود شينده بود» هستيم

در تيزس دكتوراي خود نوشته است كه بعد از  Joe Arlingausدانشمندان بنام 

ن نتيجه گرفته كه فورمولي ها تورك هاي فارسي زبان مي باشند تحقيقات زياد چني

كه در وقت لودي ها در هند تجارت اس ميكردند، در آغاز در پكتيكا حيات بسر 

هم معني فورمولي را » برك«مي بردند، بعداً به لوگر حصة بركي برك رفتند و كلمة 

خره در جايهاي ديگر خصوصاً در كابل و اطراف آ   . ن آمدندميدهد با
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  ر 
  

  

صحبت  يا به لهجه توركمنيو  يكياوزب يان توركيكه اكنون بزيليكتعداد قباي   

عادات و  نكه زبان، فرهنگيستند اما ازيشه تورك نيقت از نگاه ريند در حقينمايم

 ين مردم را بخود گرفتند طبعاً تورك شده اند و در تورك بودن آنها اشكاليرسوم ا

  . ستيموجود ن

ز يران  به افغانستان آوردند به صدها هزار عرب نيكه اسالم را از اياعراب زمان   

ن اسالم راه ين مبياگر بدقت غور شود با آنكه د. دنديداخل خاك افغانستان گرد

آمدن آنها شكل دعوت را نداشت و  يول م افغانستان نشان دادراست را بمرد

  . ن آمده بودنديبصورت مهاجم

ر دست يان، بزيبوقت فارس يز سكندر و محدودا بعدها افغانستان گرچه مدت    

عيرانيان ايفتلي يبارشان قرار داشت، اما   يابو مسلم خراسان دادند يان را شكست ق

ان . چنان شهامت و همت بخر داد كه جهان عرب در لرزه افتاد همچنان سل

را در  يفت اسالمگمان خال يتوانست بيبه قدرت خار العاده خود م يمحمود غزنو

ه خود آورد ول ه همان باز آن د و پ يش را تا بغداد رسانيتصرفات خوم يقب

اشته شدشكل  ان مسعود تا گ ر دست يان بزيران بدوره غزنويو ا ،زمان سل

ا اد خاك يز ساحات زيان افغانستان نيموريدر زمان ت .افغانستان قرار داشت ينهاسل

  . تان بودران مربوط خاك افغانسيه ايفعل

اد اسالم را يز جنگ ها و مدافعات زا بعدكه مردم افغانستان يبهر صورت زمان   

را  ين مسلمانان جهان بشمار آمدند و همچنان رسم الخ عربيرفتند، از بهتريپ
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عقوب ي يدر زمانها. آموختند يق زبان و ادب عربيرا از طر يگرفتند و علوم عرب

ن ي صفاريل بسنده نشدند بلكه به هر دو  يان به عربيت غزنوو بعد ها بدوره سل

   .ب استفاده كردنديدر مكات ) يو عرب يفارس( زبان

عيبعد از آمدن اعراب و     از رسوم مردم  يارين ها و بسيآئ يا اسالم بصورت ق

  . را گرفت يمه عربيو ن يافغانستان شكل اسالم

ث يزبان فارس    توان گفت كه يگمان مير لغت عرب قرار گرفت كه بيچنان تحت ت

و  تمينداشكلمات را  يكه اصالً ما بعييد، تا جايگرد يدر صد آن عرب يش از سيب

 يرا برو عرب يگرامر فارس ميوند داديراساً آن كلمات را بر لغات فارس پ

ان ما يم و در ميديورز اجاندار ها اب ر يكل ها و تصوياز ساختن ه يم و حتيديگردان

 يش را بزبان عربيرفتند كه كتاب خويبشمار م ين ما كسانيم ترن و عاليدانشمند تر

ره ينا وغي، ابن سي، فارابيرونيالب يفالسفه ما را بنامها يد نوشته هاينوشتند و بنگريم

د كه پناه گاه سادات يرس فرا يخره زمانبا. باشديم يكه آثار عمده شان به لغت عرب

سفانه هر كدام  وردند، دشمن ين خاك پناه ميكه به اكرام افغانستان گشت كه مت

ب از يغر يو امام رضا ييحيدند، امام يرسانيب و به شهادت ميشان آنها را تعقيها

  . همان جمله اند

م و البته يمبدل ساخت ياگر چه گفته شد كه ما مردم فرهنگ خود را به فرهنگ عرب   

هبيره در كنار اعيل نوروز وغيرواجها و عنعنات خود را چون تجل  ينگاهدار ياد م

  . مت بزر بوديم كه غنينمود

شان سالها وزارت  يان بلخياد دارند كه برمكيرا ب ييمردم افغانستان هم روز ها   

 آنها شهره آفا يها يدند و كارداندايخالفت را بوجه احسن انجام م يدربار ها

  . بود
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 دادند، بغداد مركز ين مقدس اسالم را در افغانستان تروينكه اعراب ديز اا بعد   

 ينيار خوب ديبس يت هايبود و عالم عرب آهسته آهسته از فعال يار خوب اسالميبس

اشتند به عجم   . ر عرب باشنديها كه همه غ يماندند و موضو را گ

رت س    كصد و چند هزار مسلمان در يش از ين بيد المرسليدر وقت رحلت ح

ن و وسعت يانكشاف دادن د )(رتز رحلت آنحا بعدجهان وجود نداشت البته 

ك يكه  يان اسالم محمود غزنويكنفر از غازياداره اسالم بزر شد اما فق 

م قاره هند را مسلمان ساخت، يون نفوس نيش از پنجصد مليبود، ب يتورك افغانستان

در حال  يو يباشد، بلكه محصول غزا هايون در آن زمان نميمنظور ما از پنجصد مل

  . دباشيحاضر م

از جمله  يك فرشته آسمانيا يم قاره دنين همه وسعت اسالم در نيدر كنار ا   

ر سر بر آورد و يا توركستان كبي يمركز ياياز آس )ر(يتوركان بخارا بنام امام بخار

ن كتاب است جم و به جامعه يد دوميز كالم اهللا مجا بعدرا كه  ي بخاريحيص

  . م كردياسالم تقد

م داد و او از توركان ين اسالم را به ما تعليوه و اصول تمري، شيديترابو منصور ما   

نا عبدالرحمن يبه همان د. توركستان بود رت خاتم الشعرا مو ل است كه ح

  . ديگو يم يجام

حا زدند     يسكه كه در     ثرب و ب

  زدند ارا ـــبخ  هـــب يانـنوبت ث
  

 يخره باز خالفت اسالماز طرف مغول ها، با يز سقوط خالفت اسالما بعد   

ان عثمان غاز ده او دست كم ب يبدست سل ش از شش صد سال در يافتاد كه او

  . استانبول مقام خالفت را بدست داشتند يمركز اسالم

www.enayatshahrani.com



              -------------------------------------------------------------------------------------  تاریخچۀ اقوام در افغانستان

ا ن اسالم رين مبيم، اعراب دينمائ يت و محاسبه صادقانه و اسالماگر خوب دق   

اب بودند و كمر اسالم را يآن كام يتورك ها صد ها مرتبه به ارتقا يدند وليآغاز

  . بسته و از آن حراست كردند يبخوب

  

ا ان را د ا     ا
  

ده پياعراب -اول     رت ب )(غمبر اسالميكه از او  االزهر فاطم يب يتوس آنح

ن سادات اعراب يا ينشانه اعل. ميگوئيظهور كردند كه ما آنها را سادات كرام م

 يش نام اصلينه پيباشند و طبقه مرديشان از خود شجره داشته ميل هايآنست كه فام

د را يست و آنها سيان اعراب نين رواج در ميند و اينمايرا عالوه م» ديس«شان كلمه 

 يو شرق يند، در توركستان افغانستان و توركستان جنوبينمايآقا استعمال م يبه معن

اب م »ديس«نكه سادات كرام را يعالوه از برند يز بكار ميرا ن »شانيا«كنند، كلمه يخ

ده يزبان شن يت مردم توركين كلمه از زبان اكثريدهد و ايرا م »ديس« يناً معنيكه ع

  . شوديم

ده خلفا -دوم     اب ميو م »خواجه« ين را بنامهايراشد ياو در  ند، عموماًينماير خ

كور بمانند  كلمات ياسم اصل ا اوليآغاز و  شوند عالوتاً يشان آورده ميو ا »ديس«م

كر شد كه بعيبا ر و خواجه يگردند، نام ميگر مبدل مياوقات نامها بشكل د يد مت

  . ار نموده اندياخت يليرا بشكل نام فام ياوردند و مجدديرا در اول نام خود نم

رت صاحب ها گويند از    دة خليفه دوم اسالم  مجددي كه ايشان را مردم ح او

رت عمر فارو رت عارف زباني مجددي ال ثاني از  )ر(ح مي باشند و ح

. همين طايفه مي باشند كه در طريقة شريفة نقشبنديه خدمات  ارزنده نموده اند
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مجددي ها در افغانستان . مجددي ها از طريق هرات به كابل و هند تشري بردند

در حركات حكومت ها و سياست رول عمده داشته مشهور اند و يك تعداد شان 

جناب دكتور شعيب مجددي . اند، اكثر مريدان مجددي ها پشتون ها مي باشند

  . كتابي را در بارة شجرة مجددي ها بچا رسانيده است

دة شي عبدالقادر گيالني     همچنان قابل ياد آوري مي باشد كه يك تعداد از او

عظم بنامهاي پيران ويا نقيبان در افغانستان تشري مشهور به پير پيران با غو  ا

آورده اند كه اكثر مريدان شان در دو طرف سرحد وجود دارند كه اكثر پشتونها مي 

  . باشند

و عالم به افغانستان آمد اند و  يكه در جمله لشكر، كاردار، اداره چياعراب -سوم   

ور م شدن در جهان معمول است بيكه فريهمان ه افغانستان ماندند و منحل ه ه

  . شدند

 يلغات عرب«را بنام  ييرت رساله يلستار ساسور داكتر عبديد كه پروفييادم ميب   

بر خوردار بود، عرب ها  ياز شهرت جهان ينوشتند، چون بل بام »انه بليبزبان عام

ار كردند كه تا كنون آثار يآمدند و در آنجا سكونت اخت يهم از ممالك عرب

م، عبارت از يگوئينجا عرب ميكه ما درياعراب آن وقت مشهور است، وقتت ييعر

ا صدر اسالم هستند و تنها از يا متصرفات آن وقت يباشد كه از ممالك و يم ياعراب

ان آمده يان و عباسياعراب كه به افغانستان در زمان امو .ستنديه نيفعل يعربستان سعود

   .من آمده انديشتر از شام اعرا و ياند ب
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 دارند، يان همه اقوام افغانستان تشريكه فعالً در افغانستان وجود دارند، در ميعرابا   

  . رهيك، عرب تورك هزاره، عرب تورك، عرب بلو وغيعرب پشتون، عرب تاج

تورك شده در  يم كه عرب هايرسين مقصد ميجه گفتار با به ايپ در نت   

ل حف كرده يار قليبس يخود را هنوز تا حدت يهو يباشند و تعدادياد ميافغانستان ز

ند، همچنان يگويسخن م يكياوزب ياقارب كامالً بزبان تورك رون بايباند، در خانه، 

  .ندينمايم ملكخود ت يفغانستان بمانند زبان اصلا يگر داخليد يگر بزبانهاياعراب د

اشت كه جمعيناگفته نبا     يكزمر ياياعراب در ممالك آس يبزرگ يت هايد گ

از آنها نام عرب بودن را بزبان  يل رفتند و بسياده تر به تحلينسبت به افغانستان ز

  . ورندينم

هزاره  يافغانستان بشمول توركها يان توركهاينكه ما بكدام تعداد عرب را در مياز   

ك يشود، چونكه در كل افغانستان تاكنون يسر نميم يه آن بزوديم امكان احصائيدار

  . امده استيت بدست نه درسياحصائ

له منقسم شده اند، پشتون ها، عرب يدان، مردم به سه قبيت وردك و ميدر و   

كه يد ذكر گردد كه، وقتيار مهم بايك موضو بسينجا يپشتون و تورك هزاره در

گر تعداد نفوس شان كم يمانند شهر ها و مناطق ديم يبريت نام مين ويعرب را در

ت يك بر سوم نفوس ويد يقابل مالحظه بوده و شا تيك اكثريست، بلكه ين

كور را تشك ده هايل بدهند، عقيم د احمد يس يده بر آنست كه همه شان از او

  . باشنديسو دراز ميگ

www.enayatshahrani.com



              -------------------------------------------------------------------------------------  تاریخچۀ اقوام در افغانستان

ً داشتن يم اينمايم مين نگارنده به اعراب تقديرا كه ا ييتبصره     ن است كه او

گر يشود و نشده است و ديسر نميگران ميشجره و دوام آن به هر نفر از سادات و د

رد و از آن تاريكهزار و چهار صد سال مينكه از آمدن آنها يا ندم نه تنها ي تا ايگ

م و منحل شده اند بلكه آنها  ن يقيا دو نسل كه تورك شده اند يك نسل يز بعداًه

ق در ين طريگر شده اند و بديتوركان د ز هزار و چند سال تورك تر ازبعداًاست 

توان آنها را يگر، هزاران بار ازدواج ها صورت گرفته است كه اصالً نميد اماقو

ان همه يتمام ممالك و در مماً به عرب منسوب كرد چون از نسل عرب در يمستق

نكه يا يند، بجايره نمايوغ ياسيه سيوجود دارد، اگر آنها اقدام به كدام اتحاد اقوام

راه آنست كه ن يخوبتر. خواهند آورد انيرا بم يبه نف جامعه باشد، مشكل بزرگ

تواند كه آنها زعامت و يكه قرار دارند با آنها باشند و شده م يك قوميشان به هر يا

  . رنديت را بدست بگيرهبر

اهللا افغانستان  يف ن عارف و فناين و خدا پرست تريست كه بزرگترياد آوريقابل    

رت خواجه عبداهللا انصار  يباشند كه شهكاريعراب ماز جمله ا يهرو يبنام ح

  .ر شده استيتحر يشان بزبان فارسيها
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   ش

  
ان راا ن   ا  ا 

ا  ا  ي     
  

ده ام، در افغانستان در باره يده ديران به چا رسيرا در باره بلوچها كه در ا يكتاب   

 يمحروم افغانستان بوده و تارز از اقوام ين مردم نيافته، ايق صورت نين اقوام تحقيا

ن ه يكردم در تهي ميدرتن كابل به صفت استاد يكه در دارالملم يدارند، مدت يطو

وز ها  يبا همراه ين شبنم غزنويالد ياستاد غالم مح يبلوچ يخواندن  ها يكم

كور محبت خا پير بلو سهم ميعبدالبص دا يگرفتم و از آن سبب به زبان م

اد از ضرب المثل يم بلكه تعداد زآموخت يكلمات و لغات را م يعا بكردم، نه تنه

ز از قوم بلو يها دوست عزه د. جوانان بلو جم نمودم يرا به همكار يبلوچ يها

  . شان را دارد يشناسد و افتخار دوستين نگارنده ميرا ا

ك كتاب در باره ين اواخر يدراد دارند و يهندو ها در افغانستان قدامت ز   

در . ده استيبه چا رس  ويلأرداس تثيبقلم دانشمند محترم ا افغانستان يهاندوه

ها كار ها  يز در باره نورستانيها ن يق شده و خارجيها چند كتاب تحق يباره نورستان

  . كرده اند
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 يايباشند و از بقاينژاد م يونانيبردند كه مردم نورستان يمردمان افغانستان گمان م   

دهد كه آنها از نگاه چهره به ير نشان ميقات اخير اند، اما تحقيبلشكر اسكندر ك

امكان . باشدياه ميها سيونانيها زرد و از  ينورستان يرا موهايابند زيها ارتباط نميوناني

تعلق داشته  ييد به ممالك دورتر اروپاينژادآ شا يدارد كه از لشكر اسكندر باشند ول

  . باشند

را كه  يباشد، مدتيار دشوار ميبس يشتن رسم الخ عربها در نو يزبان نورستان   

 يار سختينورستان بودم، به بس يامثال و حكم زبانها ينجانب مصروف جمعاوريا

از حوصله خارج بود مردم نورستان با وقار، با وفا و دوست  يرا نوشتم ول يتعداد

  . را دارم يده ها نورستان يباشند و افتخار دوستيخوب م

 يدا شدن دارند، وليسالنگ امكان پ يدر ارتفاعات و دره ها يپراچزبان و قوم 

ات لغمان ننگرهار و پروان به ياز و يهنوز در گوشه ها يو اورمور ييمردم پشه 

ن زبانها يند كه ايگويشود ميا گفته مجهم در آن يند و اور مورينمايصجبت م ييپشه 

  . به پشتو قرابت دارند

 يكهزاد مقاله مختصر يش نبيندارم، مدت ها پ يلومات كافن دو قوم معيدر باره ا   

  . ده بوديد نوشته و به چا رسانيدر هفته نامه ام يدر باره مردم پراچ

ار كم صورت گرفته يقات بسيسا تحقيو ساحات پروان و كاپ يدر باره مردم شمال   

در  يفتليو  يكوشان يها يحكومتها يسا كه از زمانه هايپروان و كاپ ينامها. است

اشته شده است و هنوز كس آنها را  يه و معنينتوانسته وجه تسم يآن ساحات گ

ر يسنده خواجه انصار خواجه بشيسته مرد نويار آرزومندم كه خجسته و شايابد بسيدر

م كه قسمت ينيرند و ببيعهده نوشتن كتاب پروانستان را سر دست بگ ياحمد انصار

  .برديرا خداوند به كجا م
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اكتر روان فرهادي در يكي از روزها به اين نگارنده فرمود كه در كوهها و محترم د   

مناطق دور شهر هرات مردماني اند كه بزبان تيلگو صحبت مي نمايند، اين زبان در 

ي جايهاي ديگر هندوستان تكلم ميگردد و اين خود ميرساند  ايالت كلكته و در بع

كه تخمين حد و قياس آن مشكل  كه ارتباط هند و افغانستان بحدي قدامت دارد

  . است

توركي شاهان و هندو شان در ساحة كابلستان در تواري توضي گرديده است و    

تاري هند با تاري افغانستان چنگ خورده است و تاري افغانستان بدون تاري هند 

و هندوها در افغانستان و از هند بدون آوردن تاري افغانستان كه صدها سال توركان 

ثق نبوده و افغانس    . وضاحت نخواهد شدتان در آن حكم راندند م

  

ا ا  ا  ا اان   ر 
  

اد يشتو قرابت زآنها به زبان پتلف  تكلمند، ينمايتكلم م يها كه به زبان شغن يشغن   

 آنرا بدست يما نتا يق شده وليآن طرف سرحد بدخشان تحق يدارد، زبان شغن

نجانب از مركز دو شنبه با خارو مركز بدخشان يا )يالديم 1992(م، در سال يندار

 يها يشغنان يشود كه تفاوت س زنده گيده ميكستان رفتم و ديخود مختار تاج

رف ج وط مواصالت. باشدياد ميما ز يها يحون با شغنيآن ره ي، بر وغيآنها از خ

  . برخوردار بودند ياتيح يز هايچ
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هب    با مردم  يكيه بوده و به زبان دوم خود تاجياسماعل عموماً مردم شغنان در م

ند فوراً مردم ينما يم صحبت يكيها به تاج يكه شغنيزمان. ندينمايرون صحبت ميب

  . است يدانند كه او شغنيبدخشان م

ها بحد  يچيها و سنگل يباكيها و ز يها و اشكاشم يها، واخ يشغنان ياتيوض ح   

ات آنها يگر از معنويباشند از جانب ديمان افغانستان من مردير تريخراب و از فق يينها

 يباشند، در تاريده شود، مردم با وقار، راستگار و صاحب اعتماد به نف مياگر پرس

گ يخمارب م آنها بمانند شهزادة توركياد شاهان قدكتعديبدخشان آمده است كه 

ش از امارت يپ يكرده اند ول يي بدخشان و بار تولد به شغنان حكمروايبقول تار

هب  آنها كتعداديداشتند و  يها از خود پادشاه ير عبدالرحمن شغنانيام رهبران م

كان سه يد تاجيباشد و آنها شايم ميار قدي مردم شغنان بسيتار . ز بودنديه نياسماعل

  . ش باشنديهزار سال پ

اد خدمت يباشد بمردم شغنان زياد ميان مردم شغنان زين نگارنده در ميدوستان ا   

نوشته ام  يم شغنانين عديد زمان الديس شاد ك كتاب در باره اروايننموده ام فق 

د و در يگرد يق مشاقيبه نو خ نستعل يكرخ ير اخيكه توس استاد محمد وز

يلت جناب . ديكانادا به طب رس و چا دوم آن توس دانشمند گرامي و صاحب ف

ل الرحمن فاضل سفير بچا رسيده ) قاهره(افغانستان در مصر  عاليقدر استاد ف

  . است

هب اسماعل يگر اهل بدخشان بوده و دارايها مردم د ياشكاشم    اگر . باشنديه ميم

صحبت  يكياد تر به تاجيبوده و ز يدر افغانستان در حال نابود يچه زبان اشكاشم

ت گرفته اد صوريقات زيكستان در آن باره تحقيبر عك در ساحه تاج يند ولينمايم

  . است
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 باشنديها م يها و شغنان يب بدخشان بمانند اشكاشميز از مردمان نجيها ن يواخ   

گانه ارتباط من به يذكر گردد كم است،  ن قوميا صفايي و پاكيكه هر چند در باره 

خانه بكابل مرا  يگ خان بود كه بوقت تجرد، در كار هايها با مرحوم انورب يواخ

از خا  يل پامبريد گفت كه شادروان محمد اسماعيبا داد و همچنانيم ياري

 ياست چندان كاريواخان بود و چون مردم واخان با س يولسوالال يبدخشان وك

ل انتخاب كرده ي وكيكه مرد خوب و مهربان بود او را منح يندارند و نداشتند، و

نون بزبان باشند كه اكيش ميل سه هزار سال پيكان اصيها عبارت از تاج يواخ .بودند

  . ندينمايتكلم م يواخ

ها و  يها، شغن ي آنچه را كه در باره اوضا اشكاشميباك و سنگليمردمان ز   

  . ده داده شوديست شر و بس عالحيها گفته آمد مشابهت دارند و ضرور ن يواخ

 ير هاين در پاميبدخشان متصل سرحد توركستان چ ين گوشه شماليدر آخر   

برند، مردم قرغز خود را سرداران يات بسر ميان تورك قرغز حخورد و كالن مردم

توركان هستند و  يميار قديقرغزها از اقوام بس .شمارنديجوام و اقوام تورك م

 يه هايكتب يالديباشند كه درسده پنجم و ششم م يشان ميمنسوب به ا يسيني يالفبا

طوريكه  .مده استبدست آ يدر مغولستان داخل يسيني يايدر ياز آن از كناره ها

در چند بار ذكر گرديد مردم قرغيز تاري بسيار با شكوه و با عظمت دارند، چنانچه 

گفته شد كه داستان هاي ماناس قرغيزها بسيار قديم است و رقيب داستان هاي هومر 

  . مي باشد و معلوم است كه مدنيت مردم قرغيز بسيار قديم و پر افتخار بوده است

 يند كم است حاجيگويز ميا نير كه بام دنيمان س مرتف پامتعدا نفوس مرد   

ر افغانستان بود در طول عمر خود از يكه خان بزر پام يريرحمانقل خان پام

نمود، چند يكستان حراست و دفا مين و تاجيسرحدات افغانستان با پاكستان، چ
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اشت آنها كه ديبا مهارت ياز جانب روسها حمالت صورت گرفت ول يهم بر و يبار

  . ا سفر كرده استيا بام دنير يبه پام )م 1973(د نگارنده در سال يرا خامو گردان

ً به پاكستان و بعديان عزيريپام ياديبا مداخله روسها در افغانستان گروه ز    به  اًز او

 يحيمس 2007ل سال يدر اوا. ت وان هجرت نمودنديدر و يه عثمانيمملكت تورك

كور توريشان در ويار ادين نگارنده به ديا  اب شدم دو هنرمنديه كاميكت م

كه حا به  يريو محمد اكبر پام يعبدالمالك رحمان يرا بنامها يريبزر پام

 ييارت نمودم، آنها در كابل با من نگارنده آشنايتخل قوتولو معروف شده اند ز

 يسالون ها ن بار دريرا چند يو نقاش يكل تراشيشات هيداشتند و نما ياديز يها

  . مختل كابل بر پا داشته بودند

 استادان هنر مصروف كار يت وان منحيو يها كال از يكياكنون هر دو در    

  . باشنديم

مناً در و ضده يل نوشته و به چا رسانر مقاله ها را در كابين دو هنرمند پاميدر باره ا

  . ممردم آنجا اشارات كرده ا يات و وض فرهنگيقسمت طرز ح

باك اشكاشم، يق جرم بدخشان به زياحت از طريك سيدر  )يحيمس 1973(بسال    

  . دار به عمل آورده اميان دير سفر نموده و با دوستان و آشنايواخان و پام

وط با در باره مردمان پام    كان ير آنها تاجير گفته آمد كه تعداد كثيچون در خ

زميباشند درين ميم و از اهل آريقد آنها  يافتد تا چند كلمه در باره زبان ها يم نجا 

  : ميبگونه تكرار احسن ذكر نما
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ايا ي ي      : د
  

دغه ييند در دره يگوين زبان ميكه به ايقرابت دارد و كسان ياست كه به شغن يزبان   

نها بنام دره ينكه ايا ايشده است و  ينها مسمين دره بنام اينكه ايبرند ايات بسر ميح

  . ستيمعلومات در دست ن. شده اند يمسم

  . باشديم يك به زبان شغنيو نزد يريپام يز از زبانهاين: يقليا سري يكليسر   

ن يشود، ايكوهسار نسبت داده م يست كه بزبانهايبصورت عموم غلچه كلمه ا   

انه و صاحب دستور ياشعار عام يمستقل و هر كدام دارا يقت زبانهايزبانها در حق

بمانند دو لهجه وجود  يكليودغا و سريباشد، دو زبان يباشد م يخود م ژهيخا و و

  . صورت نگرفته است يقات چندانيدارند كه در باره شان تحق

  . باشنديم يشرق يائيآر ياز زبانها يك دسته اير يپام ياصالً گروه زبانها   

اكنون . ددگريآمو تكلم م ياير افغانستان و در دو طرف دريدر پامزبانها ن يا    

 يايكه به هر دو طرف در يند و زبان شغنيگويسخن م يخها كامال بزبان وا يواخ

رف يآمو مورد استفاده م باشد كه خارو در ساحه بدخشان خود مختار به آن

گران در بدخشان يو د يمنج يزبانها. ان قرار دارديگو يحون مركز عمده شغنيج

  . باشنديافغانستان مروج م

نست كه از يگردد ا ياد آوريافغانستان  يدر كنار زبانهاكه  يگريموضو د     

گر مخصوصاً كابل و يت دير و مراكز تخار و ويم در ساحه پاميار قديبس يزمانه ها

ها، يفتليها،  يرا كوشانيباشد، زيم يغورياطراف آن موثر بوده است عبارت از زبان او

كردند، خ يان زبان تكلم مره همه بديان وغيبام ين شاهان، كابلشاهان، شار هايتگ

شود و يم خوانده مياست كه در متون قد يغوريقت همان خ اويدر حق ياورخان

   .ك منب قرار دارديده تر به شكل ايم بود، زيك تمدن قديكه مهد  يتوركستان شرق
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  ا
  

  

ان يگو يغلواخال بدخشان مخصوصاً بزبان گور يكهايان تاجين نام درميا   

خواهد  يستانيدر آن نهفته باشد مثالً س يد معنيشود كه شايوستان گفته ميبشكل س

 از نگاه داستانها و يگريز ديا چيشود ويدا ميدرجه اول پ يب هايسآن بود كه در

اً با روا شود و اگر ين قرار داده ميران زمين در مقابل ايستان در توران زميات سيبع

رسد چنانچه كه ين ميستان تا به چيباشد، توران از ساحه س قتين حقيات با قريارو

آن  يو شرق يجنوب يستان و نواحين مقاله اندك مختصر از شاهان تورك سيما در

  . مياد آورديات زيحكا ين و توركستان جنوبيتا توركستان چ

است كه اعراب  ساكزستانافته ير ييقت شكل تغيستان در حقيس گفته اند انياور   

رخين كلمة كنند يسجستان تلف مآنرا  ورند بمعني » سگستان«و گاهي هم م را مي

  . سگ فارسي كه حيوان باشد نيامده و اين كلمه در توركي معني ديگر دارد

 يعنيد درست تر باشد، يگر هم آورده اند كه شايكلمه سگستان را بشكل د   

ف كرده اند، تلف گاف با زا حرف، زا را در ت يزستان كه به اثر سختاكس لف ح

، صاحب كش يسگز« :ن آمده استيچن يلغات در باره سگزا ايدر فرهنگ غ

 يمعجمه نام كوه رستم و زبان يو زا ينوشته است كه بفت اول و سكون كاف فارس
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 يو زا يفارس فبالكسر و كا يزو در سراج نوشته كه سگ ياز هفت زبان فارس

ند و نوشته اند كه تولد رستم در يزستان گوستان را سگيستان چه سيس يبه معن معجم

شان به جنوب افغانستان و يو آمدن ا )سكها( با حمالت سقه ها. »آنجا شده است

 يشان مسميبعد ها بنام ان مناطق يا يامروزستان يشدن آن به مناطق س ينسك

قلمرو توركان را حفاظت و حراست  يقسمت غرب) ساكزها(ده است سقه ها يگرد

رخان تورك بنام سقه ها  كردند و يم اد كرده اند يحراست كننده  يعنيآنها را م

راتور يشرق قسمت كردند  يها حراست م يوچيا ي ها ياوچيتوركان را  يام

   .انيبودند و سقه ها با فارس يارويها رو ينيها با چ ياوچي

كر شد كه در كتاب       نوشتة مرحوم محمد امين» تاري توركستان شرقي«بايد مت

همينگونه «: بغرا و نوشتة استاد برهان الدين نامق در خصو ساكاها چنين ميخوانيم

توركانيكه در  تاري ايران و هندوستان بنام ساكاز يا ساكز و در تاريخهاي يونان به 

 88 . (»مي باشند) ياقوت يا ساقا(رسم اسكيت ياد ميگردند، همين مردمان ديرين 

  ). تاري توركستان شرقي

خ آمده    ساقاچيان و سكها يا ساكاها توركانيكه از كناره هاي «: همچنان در آن م

درياي آمو و خوارزم تا كناره هاي بحيرة خزر جايگزين شده بودند، نسبت 

همجواري با ايران و همواره در حال جنگ بودن شان با آنان به نامهاي ساقاچي 

  ) همان اثر 88 . (»شهرت يافته بودند) محاف(نوبتي ساقچي ) سرباز(

  ) همان 90 (مرو و سيستان ) ساقچي ها(از واقعة خان توركان ساكها «: و نيز   

پ دانسته ميشود كه سيستانيان اكثراً تورك و  مربوط به توركان ياقوت مي باشند    

وجود دارد، مثليكه توركان شمال افغانستان » ياقوتستان«كه اكنون يك كشوري بنام 

قه اوزبيكستان و زياده تر ب ه توركان توركمن و كثيري از آنها به توركان جنوبي من
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توركان مركزي افغانستان كه اكثراً زبان اصلي توركي شان را از دست داده اند به 

ه دارند   . توركان اويغور راب

رف     قة توران كه آن وري كه گفته آمد، آخرين من پ سيستان بزر همان

ساكز، ساكار، ساقا، «رسيان و كرديان قرار دارند و كلمات اعراب و يك تعداد فا

همه استقاماتي مي باشند كه در هر دوره مرحله بر سر » ساكها و ساكاها، سكز وغيره

خره    . از آنها باقيمانده است» سيستان«كلمة تغييرات آمده و با

زابلستان آن  اگر رستم در يده شده است ولياد شنيز ينه رستم از زبان فردوسافسا    

نشده  ر برده اند، تولدبس )يتوركان آسمان( ويكه هزاران سال توركان توك يملك

   .ستها در سگزستان تولد شده ا ياعمام زابل ينك در خانه بنيباشد، ا

ن يتار ن مناطق جهان استيتر يمياز قد يكيستان يس    دارد و قهرمانها از  يطو

  . بر آورده اندره سر يوغ يها يآن خاك چون صفار

م يست كه بگوئياد است و اشتباه نيستان بشمار برود زيد خاك سيكه بايمناطق    

آنها  و كلچر خاك مركز مهم يباشند  يكيران و افغانستان اگر يا يها يستانيس

 يگريستان عام و ديس يكيم يستان داري دو سيما در تار .خواهد بود ورد زبان

شود در  يران و افغانستان، شامل ميستان ايعام سستان يدر س ستان خا استيس

شود  يقندهار و هلمند شامل م يبا نواح يمروز و فراه كنونين يستان خا نواحيس

   .باشد يمروز ميت نيمركز و يكه مركز آن شهر زرن كنون

 يمنحكه يمور جهانگشا وقتير تيام باشند كه يم يمردم نستان همايمردمان س   

ر نمود، مردان شان را طورين به سي دوف يجهانگشا افت كه هر كدام ي يستان گ

باشند، چون غرور و متانت و وقار آن مردم را ياب ميو سهراب و افراس يرستم ثان

ر يد بخانه اميو معلومات مز يفش آمد كه با آنها بجنگد و جهت كنجكاويد حيد
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تماد كرد و حقا كه شان اعينكه برايبزر آنها كه مهمان شده بود رفت و عجب ا

اعالم داشت،  يمور با آنها صل و دوستير تيت مهمان شانرا كردند و اميآنها رعا

شتر از يبود و در جنگ ها ب يمور پهلوان رستم مانند افسانوير تياگر چه شخ ام

 باوران يستانيو اندام س يبازو او به قوت و يزد ولير ميعساكر با دو دست شمش

الب با ستان با آنكه يدر باره س مور جهانكشا درج استيمنم تدر كتاب  نموده و م

قكه يگر ها بح ها شده، مگر تحقيو د يعقوب صفارياد نوشته شده است و از يز

ات يخچه حياقوام، نفوس، تار ينگرفته، حدود اربعه، معرف صورت زم است هرگز

  . نشده است يمردم، زبان و رسوم و فرهنگ آنها چندان شرح

باشد كه  يم »ستاني سيتار«م كتاب يستان داريكه در باره س يگانه كتاب معتبري   

سنده آن هم بصورت واض نامش را ي شده و نويلأت) 445-725( يدر حوال

  . ز محرر آن را نتوانستند بشناسنديش نياورده و از نوشته هاين

 شد يتصح بهار آن كتاب مهم و معتبر توس شادروان ملك الشعرا هخوشبختان   

   .دنديز آن را به چا مجدد رسانيد و گفتند كه در كابل نيران به چا رسيو در ا

اهين كتاب اندر باب سياد دريموضوعات ز    ان يستان ذكر شده است، شاهان، س

ران ز هسا كره و كتب ديوس   . باشد يگر موجود مياد از قرار معلومات كتاب مت

ق به يبود كه از آن طر يارياصال ع ي صفاريل عقوبيم يحق بنگر ياگر از رو   

داشت،  يگريستانيو س يگرياحساس خراسان ينبود، و يد و او مرد عاديمارت رسا

 ين مامول عملياد ايز ينظر داد و تا حد ي، بزبان فارسيعربب را از خال يمكات

  . ديگرد

م، يشو ياجه مم، به طوالت كالم مويستان ذكر نمائيگر سياران دياگر در باره ع   

ان ير اندر ميكه نظ يستانياران بزر سيد از عيد، بايبا يكه ميبه هر صورت يول
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، آن ع نيآن مبارز از يكي م، كهياد آور شويمردمان آن دوران كم بود  ار يبزر

  . يستانيكم مانند، آن شجا و متهور عبارت بود از حمزه س

مقام وا  يو معنو يلكه از نگاه فكرن بود، بيك مرد آهنينه تنها  يستانيحمزه س   

ر يرفت، و يوقت بشمار م يداشت و در جمله علما كردن  يبا آنكه مصروف س

 ين تخياز د ياز اعمال دولت عباس يكيمتوجه شد كه  يبود، وقت يات عاديح

ن كار گرفت، مگر به حمزه تن در نداد، و در ياز حربه د يكرد و حمزه به مقابل و

 ينم ير غران بجز از خدا از كسيحمزه كه چون مانند ش يد ولصدد كشتن او ش

د و از آن پ حمزه يرا به قتل رسان يد كه ويد، به مقابل او چنان شجاعانه شوريترس

  . يخالفت عباس يبود ودستگاه ها

تورك، هزاره بود، هنوز  يها يستانيبمانند اكثر س يبيحب حمزه در نسب به گفته   

ند آنها يگو يها دارند كه م يستانيبر سر س ييانستان دعواهم توركان هزاره افغ

ور آ ميدار شان توافقيباشند، و ما هم با ا يشان ميقوموها نده در آن باره يو در س

  . بح خواهد شد

نوشته  )يهجر 179(تراك و آغاز خروج او را ار نام پدر حمزه را يو ابن اث يبرط«   

منسوب به  ين معلوم است كه ويو از ا خواند، يهم م ياو را شار ياند كه طبر

  . ) افغانستانيتار 351 ( .»اترك يدر ماخ عرب. ... تان بودخاندان شاران غرس

نكه ياز ا يم، ولينمائ يت ما چندان توجه نما اترك اسينكه نام پدر او تورك يا   

فتل است يكوشان و  ياياز تخمه شاران است، متعلق به توركان هزاره و از بقا يو

 ياديز اشارات زين يبيحب استاد افت وين مجموعه در باره آنها بح صورت يكه در

ن يند و همچنيل گويتبر و پادشاه را« :ديگو ياو م ن باره كرده است، همچنانيدر

نساب20 ( .»نديستان را شار گويكه پادشاه س  يم زبا ييو شبانگاره ) مجم ا
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ند آنك كه يتان را شار گوبا مملكت غرجستان پرداخت و ملك غرجس: ديگو

نساب 52 ( ند شار شديملك شد گو ل يستان شاه و رتبيسج ينامها) مجم ا

  . ستان هم امده استيس

و  يو توره گ يموجود است كه در بهادر يران قومين اكنون در جنوب ايهم   

 ين نام كدام اعتراضيرت شهره آفا دارند، و نام شان است سگ وند، و به ايغ

وان يكه سگ حي ك از آن كلمه ايو ه. ندينما يو مردم از آن استقبال م ستين

ن كلمه به مفهوم يكه گفته آمد ايد طوريدهد و شا يباشد به مفهوم آن ارتباط نم

كور از كلمات تورك و مغول و ختا ينم يكلمه فارس و   ييباشد و غالبا كلمه م

ندارد واولتر از همه  يارتباط يرسن كلمه به سگ فايد كه ايباشد و بدون ترد ينيچ

كور  يآسان د به اثر تكراريآمده است كه شا نكه اصل كلمه به شكل سگزيا تلف م

  . به سگ مبدل شده باشد

اشت كه بسينا گفته نبا    رساند، بزبان  يم يك معنيك زبان يكه در يلغات يد گ

  . ميمثال دارن لغات صدها يگردد و ما از ا يگر استعمال ميد يگر به معنيد

 يليل خيك تحليآمده، و ساكز  نكه گفته شد كه اصل كلمه به شكل سگز ياز ا   

ف گرد يم يقو ده است، به مصدا قول خود يباشد، و در تلفظات حرف ح

ار معروف را سروده يكه شعر بس ي سگزيشناسم بنام محمد بن وص يرا م يشاعر

  : است

            به لنگ خورده  يل وليان آمد زنبه لكب

  امـل و هبا كشت كنيلتره شد لشكر زنب
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 يباشد تعلق يش را اورده به لغت پشتو كه سگ زيتخل خو يشاعر كه سگز   

با به يشود، و تقر يا در ختم آن تلف نميبصورت  ين كلمه در لغت توركيندارد و ا

  . گردد ير ملفو تلف ميغ يها

ل ها سروده شده يت بدوران زنبين بيشود كه ا يم ت با دانستهيب يهمچنان از رو   

 يكه فرخين گونه زمانيهمباشد، يله گان ميقب ل ها همانا هميل و زنبياست و رتب

به سر  يند كه دستار سگزيگو يكنند م يم يمعرف يچغان د اسعديمرا به ع يانتسيس

اهان كابل ل لقب پادشيد كه رتبيفرما يستان مي سيملك الشعرا بهار در تار .داشت

  . ستان و رخ بوده استيو س

ا يا سگستان و يستان  يش را به اصل و نسب مردمان سيتوجه خو يحا اندك   

وف كرده و چند كلمه را از رو نامق برهان الدين استاد  ينسخه اصل يسگزستان مع

   : ديگو ياو از قول رنه گروسه م :سمينو يم

قه كان  ها در يوچيقرار معلوم «    سته اند كه يزيالد ميش از ميسو در سده دوم پمن

ا يبه مفهوم مخرج آب  يكلمه كان سو به زبان تورك باشد، يشان ميا يوطن اصل

. »راستاريگردد، و يكه آب فراوان باشد، استعمال مييگر جايا به عباره ديمنب آب و 

 160اف ها در اطر يوچيشناسند،  ين نام ميها به هم ينيها را چ يوچيا يوچه ها ي

نت آخريقبل از م دس به ياوكرات يعنيونان، باختران ين پادشاه يالد كه همزمان با سل

رسند و پسانها سلسله بزر  يحون ميحون و جين رود سيبا ب يسواحل و كناره ها

ن يهمها است و  يوچين يهم يدهاشوند، او يل ميها در افغانستان تشك يكوشان

فتل شاهان به آن يباشد كه نسبت كوشان شاهان و  يم ييها يتيوچه ها عبارت از سي

  . رسد يها م
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راتوران سونگ چ يالديدر اغاز سده دوازدهم م بعداً    ها،  يدف شر ختن ين برايام

نجا يها، دردهد، بدنبال آنها سك يجه نمينت يخوانند، ول يم ياريتنگوز ها را به 

 يبه حركت و مهاجرت مغرب و جنوب  يشود، بسو يده ميا دكلمه سك به سكه

وند، ش ين پراگنده ميو جنوب ان خراسان زم يمركز ياياس يآغازند، و در نواح

ها، ين باكتريها از سرزميله كوشانيل صحرا گرد بودند، و آنها به وسياز قبا يكيها سك

وتها يهند به د يبردند، و بعدها از نواح يان هجوم ميپارتها و اشكان ره پنجاب و راج

  . كنند يار ميواد سكونت اختا يو كات

نند، يگز يرب استقامت موغ ين آن دوران در صفحات جنوبغربيدر خراسان زم   

اصال سگستان بوده و اعراب آن را سجستان نوشته اند  يستان امروزيژه سا وايكلمه 

  . ميستان گفته ايش از امروز سيكه اكنون و صدها سال پ

 و بعد از هجوم يشوند، چند يجلو رانده مها به  يله كوشانيسگاها كه به وس   

راتوريها در صحنه آمده و  يمهاجرت به غرب كوشان  يل ميبزر را تشك يك ام

ا، در شمالشر تا يندهيو يدهند، كه حدود آن در جنوب تا بنارس و كوه ها

ران و پارتها دولت يا يرب تا مرزها، و ختن در غيار كنت امروزي ،ار هنديكاشغر

از اتراك و مغول  ان اصالًيدارد كه كوشان يسنده عالوه ميرسد، نو يمان ياشكان

  . خته انديآم

 ين ميستان چنيالملوك در باره باشنده بودن مردمان تورك هزاره در س ايدر اح   

ان مظفر الد )يهجر 667(در سال : آورد ستان رفت و ين حجاج از كرمان به سيسل

 يا بنامهاد، سركردگان آنهيآنجا جنگ ك سال در آنجا مقام كرد و بانكو درباني

  ) .84افغانستان    توركانيتار( .شدند ياد مين ار جارود دنقره و طغيام
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ستان از زبان يت سيگر در باره عظمت، شوكت، جالل و اهميحا چند سخن د   

چون دارا بن داراب كشته شد  يشود، اسكندر روم يستان آورده مي سيمول تار

ستان رفت و بر آن قلعه شد كه يكرد و قصد هند كرد به س ياو بزنو روشنگ دختر 

گرست بر جنوب كه پ از يستان و قلعه ديخسرو بنا كرده بود،  بر شمال قلعه سيك

هبد س. ر بابكان بنا كرديآن اردش ستان را بنواخت كه او يو آنجا هفت روز ببود، و اس

دبان گاه قلعه بود، يد تا آنجا كه دره او باز شد، پ بفرمويار كرد و پيرا خدمت بس

له كرد تا از كار هند فار شد و باز آنجا آمد يقلعه جداگانه كردند و روشنك آنجا 

   .) 11-10 . (ستان استين است كه اكنون قلعه سيو آن ا... و آن قلعه تمام كرد

به  يم و اسالمين پارس قديد، كه اسكندر در نزد مورخيفرما يملك الشعرا بهار م   

رت خداوندگار بل را  يه امروزيم تركيمعروفست و روم نام قد يروم است كه ح

ك در نوشته با همان رخشانه مشهور است كه نشو نام رو ند،يگو يهم م يبنام روم

رخان رخشانه را سغد يبع .از بل بود يند، ويگو يم زه يدانند و آنرا دوشيم يم

هبد سغد    .نديگو يم اس

ات خويگر كه شهريو د: ستاني سبازهم در وص     يش قائم كه به هيست ب

الوان و  يز از نعمت هايست كه اگر كاروان گسسته گردد، همه چيمحتاج ن يشهر

افته شود يد همه اندر آن شهر يجامها بزرگوار و آنچه ملوك را و اهل مروت را با

ابستان سال تا وه تر باشد هم چنانكه به تيابد و زمستان ميگر حاجت نيد يكه بجا

   . )12( ...سال
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د كه باشد و عامه يار بايبس ااو موجود است كه آنجا نا چار علمكه در طب هوا    

ت يزه و باحميد كه باشد و مردمان آن مرد و زنان آن پاكيستان علم دوست بايس

خال باشد  يار نباشد هرچه از آن سجزي يزگيپاك يجا يگريچنانچه آنان را به د

قصد آن  ي دشمنيست كه هينهاد آن شهر و اندر. ستان باشدينه از س آنكه مگر

موم باز گردد ا نه هالك شود ياگر خود باز گردد . نكرد و نكند كه نه مخدول و م

 ي جايستان و به هين سيست بهتر از زمين نيگر كه اندر عالم معروفست كه زميو د

از  يگفته ها) 13 ... (ستان نباشد ويوان سيوان خوشتر از گوشت حيگوشت ح

  . ستان فق نمونه آورده شديهزار وص س

لب وصل ميم با به ايجه مفاهيدر نت    ا يو  يستان امروزيم كه در سيشو ين م

كه گفته شد، اصال از طائفه يمردمان تورك هزاره سكونت دارند، و طور يروزيد

 ين بسيرات مورخيشده اند، در تعب يستان جابجايباشند كه در س يها م يوچي

كشد، كه  يشه ها ميرها و ريش تعبيباشد كه هرك بزعم خو يگر درج ميمسائل د

  . ش دارنديار خويهر كدام آنها اخت

د يكي يمزار يعبدالعل    ل يران تحصيهزاره كه به ا ين عزم توركهاياز رهبران فو

ها تورك  يستانيگفت، كه س ياد داشت، ميها مخالفت ز يرانينموده بود، و با ا

  . باشند يهزاره م يها
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بل را مركز  يك زمانين نگارنده يم كه اين رساله شامل ساختيبه ا يبل را به نسبت   

اغرا آن را  ين اواخر به رويا توركستان افغانستان كه درير يتوركستان صغ

ارمصفحات شمال نا   . كرده بودم دايكرده اند،  يگ

د، فر ندارد مگر كه بل را به يريگفت همه را به خود بگ يندگان مسياز نو يكي   

دانست كه همه جا از اوست و بل  ين بزرگواران نميا. م دادي ك ما نخواهيه

العات تحقيهم، همچنانكه همه جا از من است و بل هم، ا  يفق برا يقين م

   .قت هاستين به حقيش ها و دعوت كردن متعصبيو رف تشو يآگاه

، بخارا، فرخار، تخار، خارو و خندود كلمات    حرف   يباشند كه دارا يم يبل

و  رو و خندود در واخان استخا. ت دارنديهستند و همه درصفحات شمال موقع

 يك از نگاه مول لغات الترك محمود كاشغريبوده و هر  يخندود كلمه تورك

به دو بت معروف  يغوريوا يركاما فرخار و بخارا بزبان توخا دارند،  يها يمعن

 منسوب اند، چنانچه در كتاب خراسان بزر آمده، نام بخارا در ابتدا بصورت بخر

ا يمهاره  ياست كه در برابر واژه سانسكرت يمغول –يكتور يبوده است و بخر واژه ا

به لغت مغان  ين معنيالبته ا. ر استيا دين واژه صومعه يا يوهاره قرار دارد و معن

ك است كه معابد خود را كه موض ينزد يغور و ختايو به لغت بت پرستان ا است

چارد ير يخراسان بزر و او از دائره و كتاب بخار 42 ( .نديبتان است بخار گو

  ) يفرا
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 يكيتاج يا فارسيو  يتخار ين كلمه فارسيو مورخ ناسنده گينو ياگر بع    

ت يك اقليباشد كه  ياصل يكيد منظور از زبان تاجيسند شاينو يرا م يتخار

كور يكوچك و  يايزوا يگر ورس و البته بعيكوچك در چاه آب و د ات م

است  يختن يتخار كه اصل آن كلمه تورك ياصل يمعن. نمودند يبدان زبان تكلم م

 ين ميكان چنيباشد، چنانچه در كتاب تاج يا خان ميد و اقسقال يسر سف يبه معن

 51 ( د را دارديسر سف يمانده است كه معن يباق يان تبتكلمه تخار از زب: ميخوان

شته هاقزل چوپان م )كانيتاج  .است يكه خود واژه تركگفتند    يو واخان را درگ

گر، يباشد و نه زبان د يم يتخار يقت زبان توركيند در حقيگويكه م يو زبان تخار

آغاز تا انجام مربوط  م، تخار ازيده شد آنچه را كه درباره اقوام شر داديچنانچه د

    .بود ييا ختاي يتخار يبه اقوام تورك ها

  :اما در خصو بل   

ن اسم آن را به اشكال يرخن و ميم است، از آن رو محققيار قديبل چون بس   

ا در هر نوشته دانشمندان به خاطر وص بل يا در هر دوره و يمختل نوشته اند، گو

  . اندبا را به آن نسبت داده يز ينامها

ن، ام البالد، بل الحسنا، ي، بل گزيبل بام: ن آمده استين نامها چنياز ا يتعداد   

، بل بهيمروار ، يد شر سالم، هزار شهر، بابل دوم، ام القرا ، دارالفقاهه، قبته ا

جتهاد، بل درخشان، بل شهر نوذاك، بل شهر نويمعشوقه، مرج د، بل ياباد، دارا

  ...با و ياك نوشاد؛ بل زنوذ! شهر نوشاد
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  وبهارـا نــب  ا زــي يتـــاز در نوشاد رف     رهاـب  همره باد »يبام ـــبل« يا  مرحبا

  ارين بگشاد ـــش ميبهار گوزگانان پ تا     مت نماندين قـبل را در چشم منوبهار 

���  
  

  ارــان آن روزگــرستــــزدان پــيه ــك     ارـهــوبـدان نــد بش  »نيزــبل گ«ه ــب

  انيزاــان تــن زمـيكه را اــم رــه مــك     چنان يدــشتنه را داـــانــــر آن خـــم
  

  :ديفرماين ميدر وص بل چن يانور
  

  ير چنبرــان از دور چـــمسلمانان فغ يا

  يرـمشت  ديك اه وـد مقص و  رــيفا تـوز ن

  انان كه گفتمسلم يهجوا سالم راا ــقب

  يرـبـيـخ  ديوــگ  ار اهللا ــــب  اهللا  اـــح

  شيگيدا ي كردبل يل بودطف  رآسمان ا

  يادرم ان راهـج  ورــرد معمك  داند  كهـم

فـخ  ارـافتخ   نـم   ولــب در  ياندان مص

  يهم بوذر شخدمت دران يانم سلمه ردهك

  شانرمقام شه زـاك اهل بلخم كـاك پـخ

  يرورس  و يشم همسرياقران خو هست بر

ا تار   ه بلب رمانده ه فـــك ن انشايا يحب

  ياصرن يرا  ود وـب ينيرل تگـــت طغـيرا
  

شتر از يتوركستان و خراسان ب يان شهر هايدر قسمت عظمت و موق بل درم   

ن رساله يت آن دريست واگر مقام بل را با مدنآسمان گفته شده ا يشمار ستاره ها
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م و يل نمائيمه تكميك سال رادر بر خواهد گرفت كه ما آنرا نياز  شيم بيسيبنو

ه و باشندگان آن را يو وجه تسم يم و تنها معنيكنين رساله از آن صرف نظر ميدر

جز بكلمات چند   .ميداريه ميارا يطور م

شر عالوه از  يكنون يايدر جغراف. است از مراكز عمده تركستان يكيبل    

ونها باشندگان تورك در آن وجود يه كه مليه روسيخاك فعل ياروپا يقسمت ها

ستند و يزيا خوانده شده و خانات عمده تاتار ها ميميره قرم كه بنام كريدارند، وجز

، با توركان بلغار يه كنونيدند و توركيشان آنها را از آنجا كشت روس ها بوقت قدر

و  )برنديات بسر مي مملكت مستقل حيحكه من(جان يتوركان ارمن و توركان آذربا

ما در . برنديات بسر ميخود ح يها در مقامها يره جايوغ يتوركان عرا و جرمن

شود، سه توركستان يم كه توران هم گفته ميو توركستان قد يمركز يايساحه آس

ن توركستان اكنون يم اياد نوشتياله زن مقي آنرا دريكه تار يتوركستان شرق: ميدار

 آمده است خواننده يچه وقا نكه بر سر آنهاين شده است و ازيمربوط خاك چ

چا  يل احمد حامديخل يفيلأت »سر يكهايدر تار« را به خواندن كتاب يگرام

 بمانند يگريد يش ندارد و كتابهاينجا گنجايدهم و شر آن دريهور رجعت م

توانند  يز خواننده گان و عالقه مندان ميرا ن .رهيوغ »يخيرتوركستان تا يشرق«

العه كنند   .م

ن توركستان يرخاز م يباشد كه بعيم يگر باسم توركستان جنوبيتوركستان د   

افغانستان را بخاطر عظمت اكثراً توركستان  يدانند و ليافغانستان را مربوط آن م

بهر صورت . اد نموده اندير ين صغ كهن بنام توركستايبل و داشتن تار يخيتار

ه ي، قرغزستان، خاك فعلممالك قزاقستان يدر سابق بمعنا يتوركستان جنوب

دوم  يتا جنگ جهان )ن نام وجود نداشتيبه ا يمملكت در آن وقت ها( كستانيتاج
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در جنگ  يشورو يروزيكستان بود و بعد از پيات اوزبياز و يكيكستان يتاج

ن از يتالاس م جوزوفيكستان بر اساس تصميقت، تاجهمان و يسيجهان دوم بنابر پال

ون يدراسيل فيده در تشكيعالح يكستان جدا شده و جمهوريبدنه خاك اوزب

اقستاقويكمنستان، تر .)راستاريو( .ديجاد گرديا يوشور ان، تستان، باشقرستان، قره قل

جمله در وقت  گر بود كهيزه ديتاتارستان، داغستان، قفقازستان و مناطق خورد و ر

ع يداخل و بنامها يدن روسها بخاك شورويبقدرت رس  ساختن يبا بخاطر ت

  .دنديگرد يقدرت تورك مسم

النهر، فرارود وغيمركز يايكلمات آس    باشد كه بعد از نفوذ يم يره نامهاي، ماورا

ر داده ييشهر ها تغ ينامها يهنگام نفوذ اعراب حت. اعراب و اسالم آورده شده است

  .گريد يبود و صدها »سريپته ك«آن  يم توركيكه نام قد »ترم«شد مثالً 

م با آنكه دو يخوانير ميم توركستان صغي و اسناد قديتوركستان سوم را ما در توار   

گر توركها قدامت و شهرت جهان شمول دارند، اما يم و ممالك ديتوركستان قد

ور با ذكر كردرا در  »بل« تختشيپا ير كه نامهايتوركستان صغ م، از پر يس

  .ت بودن آن استياهم

ن در جمله يمين يدارد و از لغات تورك است، استاد حس يشه توركي ركلمه بل   

ه بل يدر وجه تسم يسور و امبريپروف« :اوردين ميه با چنتد گفييهات شان به تايتوج

شهر  يكه به معن )يلبا( داشته و اصالً بالق ي، تركيمغول شهيكه واژه بل ر: ديگويم

جود دارد، و )يبال( يبا جز پساوند ين شهرهايانگ چينكياست، چنانچه در حوزه س

  .)يخيافغانستان تار 170 ( .»رهي وغيمثالً خان بال

م ها يقد آستر خان كه از  مانند والگاگراد ويه فدراتيات روسياز و يدر بع«   

ا كه بوده كه برايو دريتاتار، باشق يبود وبا تورك ها يجا ز يامروز ن يا قراقال
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ار يا شهرهايالت و حم ن مردمان تورك به جا مانده است كه يشده توس ا ينامگ

ن يشود كه البته تلف ايده ميد )قيبال( ايو )يق ليبال( به اسم يان آنها شهرهايدرم

 )قيبال( و )يق ليبال( دگرگون شده است مانند كلمات يا حدودنامها به مرورزمان ت

كل( نديگويروسها م كه ن ن كلمات دگرگون شده به زبايكه ا )بالك(و  )يبا

  .»راستاريو. كنديمرا افاده ن يكدام مفهوم و معن يروس

 ي بدون تكليباشد و كلمه باليك زبان ميهمه بصورت كل  ينكه توركيالبته از   

و  يبا توركان ختاوجود ندارد و ما ارتباط توركان بل را  يديد، ترديآ  يبه بل م

را با توركان  يبلخ يز ارتباط تورك هايو ن. مين رساله آوردين در صفحات ايچ

تركان غزكه  )هـ  548(در اواخر سال «: مياورين ميقبل چن ين درسالهايچ يختا

 ،»بشور برداشتند سر عمال سنجر يدر اطراف بل ساكن بودند به سبب ستم كار

كسب دولت و ثروت رو به غرب  يان برايازختائ ييعده «ند كه ده ان آوريهم چن

 و يش باليتورفان و ب يغوريشدند و در آنجا توركان او )ميتار( لنهادند و عازم شما

 276  (. »ادت آنها را شناختند و سر به اطاعت فرود آوردندياست و سير )كوچا(

راتور   .و كلمه كوچا به كوشان ارتباط دارد) يام

كه  از كتاب  »بل« هيجلد اول درباره وجه تسم »بل يا علميتار« در كتاب   

ا بالق گرفته يواژه بل از ماده بال و « ورندين مياستفاده نموده اند چن » بخارايتار«

گفته اند  يا بل مين ترك را بال و بالق و يتخت سالطيشده است، چون شهر و پا

  ).17( .»ا خان بليمانند خان بالق و خان بال و 
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ار ي بل بسيكه گفته آمد تاريباشند و طوري باهم متالزم ميبل و تورك در تار   

ر قدامت و اهميم است مثالً دريكهن و قد : اوردينگونه مين ايت بل را مورخين س

 ياست كه در رو يبل دوم شهر« در مجم الغرائب آورده است يمحمد بلخ يمفت

ا يـخواع بل »...دش ل بن آدم بناين توس قابيزم  :سدينو يم لل بيدر كتاب ف

ملكه از قوم  يده دارند كه بامياز محققان عق يشهر بل طب است و برخ يبان ....«

در  يجوزجان .».... خوانده اند ين جهت آنرا بل با مي از ان استين بل و باميعادبا

شت،يدون از جياب از فرزندان توربن فريافراس«: كندينقل م يطبقات ناصر  حون گ

بعد از مقابله با اصل مناب از ( »ن و عرا را گرفتاتخت گاه بل را ساخت و خراس

  ).بل گرفته شد ي علمايتار

شود و بنقل از ين رساله آورده نمياده تر از كلمات فو دريدر قسمت بل ز   

 يم كه جهت تفريخوانين مينچنيان خالصه داستان را ايبلخ يداستان فولكور

  :دخوانندگان باش

او قلعه بزر ساختند،  يم در بل بود، برايار قديار، بسيبس يدر زمانه ها يپادشاه   

 معمار يخت و پادشاه بر معماران بر آشفت، رئياز قلعه فرور ييتصادفا گوشه 

گناه را به معمار انداخت، معمار گناه را به  ير سوال گرفت ويان را خواست و زيباش

كه آب و گل يگناه را به كس اانداخت، سق ارا به سقگلكار انداخت، گلكار گناه 

ن يكه به آخريوقت..... گناه را بگردن نجار انداخت، و ينمود انداخت، ويرا مخلوط م

ر عام حاضر مينفر م  يد كه او را برمالينمايسازد و امر ميرسد پادشاه او را در مح
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دن را انجام يه بداركشيلامر عم يند كه ويگويم يزند، پادشاه به قاضياويعام بدار ب

كدم چشمان خود را پت يده بود يار كه از دست پادشاه جبرها ديهوش يدهد، قاض

رف آسمان بلند مينموده دست ها  يپرسد، قاض يه را ميد، پادشاه قينمايش را ب

ده ين لحظه بدار كشيالهام آمده كه اگر هرك درهم يد كه از آسمان بويگويم

ا ميشود به جنت م زند ياوين گنهگار بيكنم كه اگر مرا به عو اين خواهش مرود ل

كه چرا خود من به  ديگوينجا مي و جاه طلب دريتا به جنت بروم، پادشاه حر

د كه گنهكار را ينما يرود و امر ميه دار ميپا ه، فورا خود بيبروجنت نروم كه تو

ز مردم يتم ين طور از شر پادشاه بين كنند وخود را بدار بكشند و به هميپائ

  . شوديخال م

باشند و ين ميمتريقد يم كه توركان در بل باميرسيجه مين نتيبا به ا ياز گفته ها   

كر شديكه در ديطور كه مركز  ريصغ توركستان يم كه تورك هايگر صفحات مت

كه قدامت بل ي داشتند به همان شكليم تشريقد زمنهاز ان است يآن بل گز ياعل

ن وقت است كه توركان خود آن شهر را بمانند يم، قدامت تورك به عيرا ثابت كرد

  .اب بنا نهاده انديافراس

ك را از بل يدهد كه وجود و قدامت تاجي صورت وجدان اجازه نمياما به ه   

از . باشند از قلم انداخته شوديل بل ميم و اصيز ازباشنده گان قديكه آنها ن يبام

 ذكر شده اند و جدا يرد كي اهم درك بين جاست كه تورك و تاجيهم

  .باشندين قوم از تورك ها بصورت ق منفور و مردود ميگان اكنند
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  ا ا
  

ند، يآ ياز اقوام تورك بوده و در جمله عرو تورك ها بشمار م يها قوم توخار   

تخار، فرخار و . باشد يم تورك مين قدياز خوان يكينام ) توخار(هم چنان تخار 

بزبان  يول. باشند يقت با آنكه از اقوام تورك ميكه گفته آمد در حقيطور بخارا،

كور كه به آنها نسبت داده شده  ين ها سه معبد مشهور بودند به اسمايا يغورياو م

را گرفته اند ورنه  ياست، بعد ها در تلفظات آن خصوصاً در مفرس، شكل كنون

  .بودند »توخار، فورخار و بوخار«

م كه تخار يم و گفتياد كرديها ز ياد دهانياب از طائفه تورك توخار در متن كت   

ور پائ ين ميتورك نشاز مراكز عمده و مهم  يكي ن از زبان بزرگان يباشد و در س

باشد  يم يتورك يرا كه توخار يرها را تورك و زبان توخا يز توخاري نيتار

  .ميت نموديتثب

و  .ك آورده انديا آلتائيو  ييآلتا ين هارا در جمله زبا يتوخارهم چنان زبان    

رخينست يا   .ن در خصو توخارهايك اندازه معلومات از زبان م

 »انيران و ممالك همجوار آن از زمان اسكندر تا انقرا اشكاني ايتار« در كتاب   

 يدبزر هردو قوم واح يها يوچيها و  ينكه تخاريا« :ديآ ين مفاد بدست ميچن

ل تورك به وفور ين اختالف اسم طبقات نزد قباير اينظ..) .(.ان كردتويبودند شك نم

، يانيد كه آسيآ ين بر ميبنابران از مجموعه گفته ها چن(....) شود يده ميتمام د
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گروه از  ذكر اسم يهستند، برا ييمه كوشش هاهمه و ه يوچيو  ياتي ييآس

ن اسم يتلف ا. ن استيها كه حكومت را در دست داشته اند و ظاهر چن يتخار

  )95( .»ار مشكل بوده استيبس

تمدن «باشند، در كتاب  يك قوم ميها و تخارها هردو  يوچيچون گفته آمد كه    

  :ميخوان ين ميچن »رانيا

انه بودند كه از فشار هون ها ساكنان شانرا يم ياياز توركان آس يا ها دسته يوچي«   

 يبه نوبه خود پادشاه به مغرب دنيو با رس. مغرب رانده شدند يترك گفته و بسو

م سكاها در شمال ينيب ين هنگام است كه ميدر. بدرون هند راندند يو باختر يوناني

) ستانيتان، سسسج(اكنون  )سكستانه(ات مز بور نام يمستقر شده و با و انا يدر نگ

  )122( .»آورده اند

راتور      :صحرا نوردان آمده است يدر كتاب ام

و با رسم الخ آنها بما  ينيسندگان چين شكل و حالت از نويها با ا يچوينام «  

ك تلف ي يفعل ينيگوستا و هالون معتقد است كه در لغت چ يآقا(ده است يرس

 يباشد كه به آشوريم )تيس(زگوجا نهفته است و آن همان اسم  )Zgudja( يميقد

  .»)Ashkuzai(گفتند يم ياشكاز

د با ينها را بايكنند كه ايشنهاد مياز خاورشناسان پ ياريمدت هاست كه بس يول   

رخ. ك دانستي »تخارها« را در قرن يشناخته اند، ز يم يتخارها را بخوب يونانين يم

ن يالد آنها از توركستان مهاجرت كردند و به باختران رفتند و از ايدوم قبل از م

رخ شته همان م  يكي »سكاها«ت يس وها را با تخارها  يوچين يا يونانين يگ

در دو دوران مختل قلمداد  يك ملت منتهينده يرا نما ين اساميدانند و ايم
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 يان گرفتند نام ملتيونانيرا از  خترانبا كهين ملليگر استرابون بياز طرف د(...) كننديم

شود كه در  يون ذكر مياز طرف استرا ين نكته وقتيند و اكنيذكر م »تخار«را بنام 

ا يدن آنها را به سرحدات تا هيها و رس يوچيهجرت  ينين چيرخموق مهمان 

ل يك نو موازات تشكيكه از مناب مختل ين اطالعيا. دادندياعالم م) باختران(

ها را كه سالنامه  يوچيكه يد نظر آنهائيتائ يست برايل موجه ايداده است به نظر دل

رخ ينوشته اند همان تخارها ينيسان چينو  .كرده اند يمعرف يونانين يبدانند كه م

باشد و  يتوركان خل م يو جا(...) است يتيتخارستان ناح« ر حدود العالم آمدهد

جواهر لعل  »گوناگون يوه هايار و ميزد و گوسفند و غله بسيت اسب خين ناحياز ا

لنهرو در كتاب خود    :شود يادآور مين يدرباره سكاها چن يبه ترجمه محمود تف

ل يله وايك قبيله يصحرا گرد بوده اند و آنها بوس يل تورك هاياز قبا يكيسكاها    

خودشان رانده  ين ها به چراگاهايگر كه كوشان ها نام داشتند از سرزميد يبزرگ

دها يهند به همان اندازه ا يما مردم شمال.... شده بودند م، از يهست ييايآر يكه او

دان آن قبا وت و  يمايصوصاً مردم دلبر و خو سم مخيآئ يز بشمار ميل نياو راج

د و اعقاب مستقيجسور و پرطاقت كات ياهال ) سكاها(م آن مردمان يا واد، او

  .باشند يها اصالً از نژاد مغول م يكوشان: باشنديم

  :آورد كه يت ميگولد شمران ي ايدر كتاب تار   

   scythem بدست يصحنه تار ن اثر ظهور قوم تورك نژاد دريا نخستينجا گويدر 

وس در كتاب هفتم يكه طبق گفته كورتي برادر پادشاهيتاس را از كاريآمده باشد ز
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رف س يبخش هفتم بر سكاها  يممكن است همان قارداش. رانديا فرمان مير دريآن

تر آن  يميصورت قد »تا«د و يآ يم »دا«باشد كه لف  »برادر« يعني يتورك

ور بو در  .ديآ يبشمار م ها، تورك و  يوچيشود، كه  يده ميا به صراحت فهمس

  .له و هم نژاد انديستان با آنها هم قبيا سيا مردم سجستان و يسكاها و 

اعتماد «باشد، كتاب  ي ميبزر و حق نو مرحوم ملك الشعرا بهار كه مرد   

نه دارد و يد ميئأقت آن تيثق است، به صد و حقار مي بسيك تاريرا كه  »السل

نه يگويم ر حكام نرفته و آنچه كه ير تاثياست كه ز يگانه كسيد كه اعتماد السل

نه ا. قت داشته نوشته استيحق : ميخوانين جمله را ميو ما در كتاب اعتماد السل

نه را علما يو البته گفته ها »اند ينبوده بلكه توران يرانيان اياشكان«  ياعتماد السل

  .دنينمايد مي معاصر قاطعانه تائيتار

ن يچن 162در صفحه  يه بهزاديبه نوشته رق »...قوم كهن«در صفحه شش كتاب    

  :م كهيآور يمفهوم بدست م

ا واصل يله تورك بنام شاهيك قبيبازماندگان  يكوشانرا آنها  يرونيحان بيابور«   

اد ي ين، ويبرهت توك Barhtainن قوم ين فرد ايد كه نخستيگويداند و ميم يآن را تبت

كوتاه از جلو باز  يدند و قبايپوش يبسبك توركان م يشود كه جامه ها يآور م

  .»نهادند چكمه بر پا داشتند يبر سر م يكردند و كالهيبوده به تن م
  

 

 �  �  �  
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ت    :ر
  

ل عالم .1   ينگ هاوس، دهليلشي، كتاب پياكبرنامه، عالمه ابولف

نساب، شبانكاره ا .2   يشمس يهجر 1363، تهران يمجم ا

خباريز .3  ي، تصـح يزيـ بـن ضـحاك گرد   يعبـدالح ) يزيـ  گرديرتـا ( ن ا

  يشمس يهجر 1363تهران  يبياستاد حب

  1973 يوجرسي، نيدوپر يافغانستان، لو .4

  هـ 1371، تهران يل هروي  و زبان در افغانستان مايتار .5

، يل هـرو يـ ، بكوشـش ما ين بن عمـر هـرو  يمحمد بن حساخبار آل برمك  .6

  هـ  1361كابل 

  م1998م غبار، كابل خراسان،  .7

  هـ 1365ران يا ي، ترجمه محموديچارد فرايبخارا، ر .8

9.  ،   هـ  1379، پشاور، ي بلخي، حنيمحمد حن يمولومفاخر بل

سراريتار( بخش بل .10  ، يبـه تصـح   ،كتابـدار  ير ولـ يـ محمود بن ام)  بحرا

  1360كابل  يل هرويق مايتعل

ر ينظام قب ياليات يچگونگ .11 ، كابـل  يقين صـد يل الـد ، پوهانـد جـال  يله سـا

  هـ  1362

ل پوهاند رهي، مديانا برون مرزيمجالت آر .12   ....دنين سوير مس

د ينظام اجتماع .13 ، ترجمه شيميمغول، و ، شركت انتشـارات  يانين بيريرتس

  هـ  1365ران يا يفرهنگ يعلم

  ـ ه1367، تهران يبيحب ي افغانستان بعد از اسالم، عبدالحيتار .14
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راتور .15 كـده، شـركت   ين ميه، ترجمـه عبدالحسـ  دان، رنه گروسصحرانور يام

  هـ 1368رانيا يو فرهنگ يانتشارات علم

ا .16 ، عبداهللا حسيف  يعبـدالح  ه پوهانـد ي و تحشي،تصح ين بلخيحس نيل بل

  هـ 1350ران ياد فرهنگ اي، بنيبيحب

  ن نامق، ناچايتوركان افغانستان، برهان الد .17

ن شـاه،  ير حسـ يـ ،ترجمه مينورسـك يم يحدود العالم، مقدمه بار تولد،حواشـ  .18

  هـ 1342كابل

  هـ 1384م محمد آص آهنگ، پشاوريكابل قد .19

، يبــيحب يعبــدالحپوهانده يق و تحشــيــمنهــاج ســراج، تعل، يطبقــات ناصــر .20

  هـ 1366تهران

م كشـاورز،  يتولـد متـرجم كـر    رسـنده بـا  يتركستان نامه، جلد اول و دوم، نو .21

  هـ 1366رانيا

، يـي ام زيمحمـد خـان صـاحب گنـداپور ابـراه      ريد جهان، شي خورشيتوار .22

  هـ 1311پاكستان 

، مترجم عبدالوهاب فنا، ادموند باسران متاخيغزنو .23    ـه 1367، كابل ييور

  ـ ه 1367 پشاور ق فرهنگ،يمحمد صدر مير، يافغانستان در پن قرن اخ .24

، خل يها يكيدر تار .25 هور،يل احمد حامديسر  ،1360 )1981(  

  ر غالم محمد غبار، تهراني، ميارر تيافغانستان در مس .26

، تهــران يزيپــار يم باســتاني، محمــد ابــراهياســت و اقتصــاد عصــر صــفويس .27

  هـ 1357
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ان، يان، چاپخانـه اسـماعل  يـ ز طغيمور خانوف، مترجم عزيهزاره، ت ي مليتار .28

  يهجر 1372

 ن يچـا فـرورد   يزابـ يتلند، مترجم محمـد اكـرم گ  يهزاره ها و هزارستان، م .29

  يهجر 1376

چـا دوم،  ) حـاج كـاظم  ( يزدانـ ي ين علي هزاره ها، حسيدر تارپژوهش  .30

  يهجر 1372مشهد مقدس، 

  هـ 1361ن، سرطان يد مخدوم رهيساشك خراسان، داكتر  .31

  دني، سوـه1382 يانا برون مرزي، آريت اهللا شهرانيعنا ،ستيهزاره ك .32

  ـه1364، تهران ي اهللا منصوريون، ترجمه ذبيمور جهانكشا، مارسل بريمنم ت .33

ان نامه، تال .34 ران يـ ، ايرواني سر دفتـر مورخـان محمـد عبـاس شـ     يكتاب سل

  يچا سنگ

راتوريتار .35   يهجر1367راني، ايآباد يعل يرزاذكي، ترجمه ميعثمان ي ام

  يهجر1331 محمد كاتب هزاره، كابل ي، فيسراج التوار .36

 ، ناشـر يم الجـام يابـن ابـراه   يالمنشـ  ينيحمـود الحسـ  ، مي احمد شـاه يتار .37

  م 2002 ، كلنيظروس ني

  ا الغاتيفرهنگ غ .38

  فرهنگ برهان قاط .39

  ديفرهنگ عم .40

  فرهنگ دهخدا .41

  م1998، پشاوريان، پوهاند محمد محسن فرمليپرمل .42
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، ترجمه انوشه، تهرانيان، كلي غزنويتار .43  يتار 2536( فورد ادموند باسور

  )هايرانيا يدوره شاه

كتر منوچهر ه داي و تحشي، تصحيرزاسنگ محمد بدخشي بدخشان، ميتار .44

  يهجر1367ران يهن ايه، چاپخانه مدستو

، داكتر احمد رنجبر، تهران  .45    يهجر1363خراسان بزر

  يديخورش1380ن، پشاوريمين يسور حسي، پروفيخيافغانستان تار .46

حمد جاو .47   م1999دن يد، سوياوستا، داكتر عبد ا

ان محمود غزنويح .48   هـ  1376 ، داكتر محمد ناظم، پشاوريات و اوقات سل

  بل جلد اول ي علمايارت .49

  م1992عقوب شاه، دوشنبه يوس شاه يز، يرامون اتنوگيكان پيتاج .50

  م1997كان، بابه خان غفوروف، دوشنبه يتاج .51

نت افغانها در هند، اقتدار حس .52   م1990 ن، پشاوري، مترجم اميقين صديسل

ران يـ رو ايـ رزا شـكور زاده، چاپخانـه شـركت ن   يـ ، مير تـار يكان در مسيتاج .53

  يديشخور 1373

، ابو يشعرا .54   ، پشاوريمحمد بلخ يسفار علابل

  هـ  1376، پشاور يبيحب يافغانستان، پوهاند عبدالح يخيتار يايجغراف .55

  هـ 1364، تهران، ي، اراز محمد سارليتركستان در تار .56

ل اهللا، جام التواريد الديخواجه رش .57    ـه 1338هان ي، تهران چاپخانه كين ف

ران انتشـارات  ير، ايروشن ضم ي، مهديودمان غورد يو نظام ياسي سيتار .58

   يدانشگاه مل

  م1386، پشاوريبلخ يسفار محمد علاخاطرات دودمان تورك، ابو .59
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،يمان كاسانيمبشر سل دي، سيخيا تارياورته آس .60 ائ   يالهجر 1415 ، ال

  م1997ارك يوي، نيت اهللا شهرانيزبانها، عنا يستيهمز يمرزها .61

ـل بـن وطـن داد     داره و مغول، عالمه محمـ  هزيمختصر المنقول در تار .62 اف

  ن ي، چاپخانه فرورديارزگان

د يسـور سـ  يدر افغانستان، پروف ين كتاب درباره جنبش مشروطه خواهينخست .63
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  م چا اول بزبان پشتو، واق در پشاور1988

ـل ب يهقي بيتار .77 ، يـ اكبرف ي داكترعلـ ي، بـه تصـح  يهقـ ي، خواجه ابوالف ا
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، تهـران    ينـ يقزو ياحمـد غفـار   ي، قاضا جهان آريتار .78 ، از نشـرات حـاف
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  تهران . سنده كلمان هوار، ترجمه حسن انوشهي، نويرانيران و تمدن ايا .86

ليتار به ينگاه .87 ل نهرو، ترجمه محمود تف   ي جهان، جواهر 

   يه بهزاديران، رقيو فالت ا يمركز يايقوم كهن در آس .88

 سيري در تاري زبان و لهجه هاي توركي، ايران، تهران  .89

بالي تاري افغانستان، تألي احمد علي محبي، آلمان  .90 قزلبا و هزاره در 

 ميالدي  2011
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