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" ایران "تهاجم  فرهنگی   سیاسی    اولین بار    

 :تذکــــر
اخیراً مقاالت مندرجۀ ، جناب ولی احمد "نوری"، و ارزنده دوست بزرگوار و فرزانه ام و مؤلف چندین اثر سودمند

کتاب "افغانستان گلستان اقوام" را یکه یکه در صفحات "آریانا افغانستان آنالین" انداخته میروند. مناسب دیدم، تا مقالۀ 

 عرضه کنم. این مقاله به تأریخ شاعۀ کتاب فوق نوشته شده است،در عین سیاق ولی سالها بعد از انیز حاضر را، که 

اینک با اضافات و تعدیالِت  است، که اد ــ آزاد افغانستان"شده و درج پورتال "افغانستان آز نگاشته 2015آگست  9

اپریل تحت  30م نیز بوده میتواند، که سه روز پیش؛ یعنی به تأریخ یگرمقالۀ حاضر مؤی ِِد مقالۀ د تقدیم میگردد. الزم

 ــ در "آریانان افغانستان آنالین" منتشر گردید.  عنوان "سقوط و استحالۀ ارزشها" ــ نتیجۀ بالفصل هفت و هشت ثور

 (2018وم می )خ. معروفی ــ برلین، س

 

 

 

 

رصۀ ایران در ع "تازیانه و دار"جمهوری  یعمل اولین گام "افغانستانی"،افگن  اِبداع و به چلند انداختن ترکیب تفرقه

 ""نجیب مایل هرویبه نام  ایشانبگوش  م حلقهو از طریق غال "تهاجم فرهنگی"در امتداد که  ،بودسیاسی افغانستان 

دس رضوی مشهد، به ق   ساکِن آستانِ  1پیش بود. این افغاِن خودفروِش  ( سال38)و اینک  35و این حدوداً  ؛شد برداشته

 تخمِ یدن و مشغول پاش هایران دست به کار شد"فاشیستی ــ کربالئی" حمایت و تحت سرپرستی و هدایت مستقیِم دولت 

شده از  این نویسندۀ عاق 2"بگذار تا از این شب دشوار بگذریم"ِ مطالعۀ رسالۀ  .گردید و شقاق در جامعۀ افغانی نفاق

بِدع و "افغان و افغانی ت"دامان وطن و  ، راِز این کارستان را افشاء میکند و هیچ شک و شبهه ای باقی نمیماند، که م 

وِجد و مخترعِ  ع و "مبدوقتی و  .است "هیتلراِن زمان"آلۀ دسِت  مردکِ  ، همینغانستانی""افانداز  بالوسیلۀ کلمۀ نفاق م 

                                                           

 ،ی"کسیعنی  ؛جاری گشت محال استعمال کرده است، ولی در هر حال همین حاال بر نوک قلمکه نمیدانم کسی آن را تا فروش""خودــ کلمۀ  1

خود را یک بار و  "خودفروخته"ست، که ا درین "خودفروخته"سیاسِی و مشهور . فرق این ترکیب با اصطالح معمول که خود را میفروشد"

 کس میفروشد!!!ست، که خود را هرلحظه میفروشد و به هرا آن ودفروش""خمادام العمر فروخته است، اما 
 "آئینۀ افغانستان"مجلۀ  29 ت منتشره در شمارۀرا نجیب مایل هروی در واقع به جواب مقاال "بگذار تا از این شب دشوار بگذریم"ــ رسالۀ  2

 یِ ــ استاد نام "پوهاند محمد نسیم نگهت سعیدی" رنامۀ علمیِ ایگاِه شامخ و کانوشته است و هدف اصلی نوشتن این رساله هم تاختن بر ج

   ، میباشد."قاموس دری ــ انگلیسی"زبانشناسی پوهنتون کابل و مؤلف کتاب فوق العاده مفید و منحصر به فرِد موسوم به 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Maroofi_k_awalin_bare_siasiye_tahajome_farhangi_iran.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Maroofi_k_awalin_bare_siasiye_tahajome_farhangi_iran.pdf
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ابداع و ایجاد میگویم، مراد ازین است، که وی به تحریک رژیم جهموری اسالمی ایران به  مخترع بالوسیله"موجد و 

 اختراع این کلمه پرداخته است.و 

سال پیش، با شالق مقاالت کوبنده، زیر ضربه  چارده()و به حساب امروز، بار اول در یازده "افغانستانی" اصطالحِ 

ان نویسندۀ وطنخواه و عاشِق افغان و افغانست جزگر نبود، یجنبان و پیشقراول کسی د گرفته شد و درین عرصه سلسله

ام ن "استعمالعنوان  زیر ،شداردهنده و تأریخیمقالۀ ه ینبا الهام از قلم ، مقیم پاریس. این"نوری"ــ جناب ولی احمد 

 3"افغان، افغانی، افغانستانی"، سلسله مقاالتی را زیر عنوان "امید"جریدۀ  2004در ماه اپریل  "استافغانستانی جرم 

فتند. آمده ر وی جرائد و وبسایتهامقاالت فراوان دیگرم ر ،. به تعقیب آننمود ههفته نامآن در چار قسمت نوشته، ثبت 

تند. نتیجۀ س و پلید را کوفته رفونحمگذاشتند و با قلم خود کله و کاپوس این کلمۀ  در زمینه قدم نیزگر یالبته دلسوزان د

است  تهرف "افغانستانی" کلمۀه و شد شد، که فکر میشد غائله خاموش جمعی وطنخواهان چنان این فعالیت وسیع و دسته

 .پشت کالِه خود

ک اصلِی توطئه؛ یعنی رژیمِ  ایران دست از خصومت نگرفته  شیستی ــ مذهبی""فا اما این ظاهر امر بود، چون محر 

ه در ک ،راخود گیران افغان  عاشخوران و جیرهد. این رژیم منحوس، گماشتگان و م  یبود و یکرنگ آب زیر پالل میدوان

 بعداً در دورۀ دموکراسیِ  جهاد و هنگامحیله و مکر و نیرنگ خود پرورده بود، وارد کارزار کرد ــ ابتداء در دامان پر

جرگه و حتی قوۀ قضائیه. نوکران  امریکائی در کابل و در دستگاههای مختلف دولت؛ از حکومت گرفته تا ولسی

لی و مؤسسات تعلیمی و تحصی جمعیزرخرید ایران شاهرگهای دستگاههای تبلیغاتی؛ یعنی مطبوعات و وسائل ارتباط 

ستآزادی بیان""را عمالً استیالء کردند و از زمینۀ قالبی، ولی خیلی کارامِد  ل و ند و آنچه را در د، تا توانستند بهره ج 

 آزرم خود داشتند، به صحنه درآورده رفتند. از طرف دیگر: بی دماغِ 

از طرف دیگر دیدن و خواندن و شنیدن از طریق مطبوعات کالسیک و انترنتی و رادیو و تلویزیون و مشاهدۀ سیل 

در که تهاجمی  ،هموطنان ما، نهیبی در گوشم زده، متوجهم ساخت ویرانگر اصطالحات خاص ایران در زبان و قلم

به میدان  4"افغان جرمن آنالین"را از طریق پورتال  "تهاجم فرهنگی ایران"که مقولۀ  ،. همان بوداست حال تکوین

به مسخره  حتیسال پیش بود!!! این عبارت در ابتداء عجیب و غریب و ( 13)به حساب امروز، انداختم و این دقیقاً ده

رسید و بسا کسان ــ به شمول بعض دوستانم ــ بر من ایراد گرفتند، که چرا چنین کاری را در پیش گرفته ام. نظرها 

 ا: ام  

 نیز بر مسندی سنگین و آهنین "تهاجم فرهنگی ایران" مقولۀسرانجام به کرسی مینشیند، که گپ حق  ،ا همان قسمیام  

س کطنان افتاد، که اینک آن را از هرقدر سر زبانهای همو کرده رفت. این جریان آن نشست و آهسته آهسته طرفدار پیدا

ه سخن گفتو هر منبع و هر دستگاِه سمعی و بصری میتوان شنید و دید ــ درین مورد ضمن مقاالت بیشمارم فراوان 

ین ادیده گرفته شده است. اب عد خطرناکتر موضوع را نیز پیش کشیده بودم، که با تأسف ن مگرام. ضمن همین مقاالت 

                                                           

 ا با تعدیالت وگر. اخیراً همین سلسله ریهای بسیار دیو در جا ؛نشر گردید "افغان جرمن آنالین"ــ این سلسله مقاالت بعداً در پورتال  3

منتشر ساختم، که در آرشیفهای مختلف آن قابل دستیاب است.  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"،در پورتال خود ما،  اضافات در شش بخش

 محروم ساخت!!!مغتنم  اتمعلومخوانندگان خود را از یک منبع  آرشیف مقاالتم را حذف کرده، خود و "افغان جرمن آنالین"پسانها 
های  بودم و شاید یکی از فعالترین اعضاء؛ و از همین طریق مقاالت فراوان در زمینه "افغان جرمن آنالین"ــ در آن زمان عضو پورتال  4

 مختلف، از زبان گرفته تا سیاست، نشر میکردم.
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ایران از  ازار جار زده ام، که رژیمهر سر ب موقع و در هر و همیشهب عد سیاسی موضوع بود، چون  ب عد خطرناک،

خود را در افغانستان پیاده کند ــ خواه در میدان فرهنگ و اقتصاد  "ِ ستراتژی"میخواهد "تهاجم زبانی و فرهنگی" طریق 

 .یسیاس هایباشد و یا در عرصه 

، ودب "افغانستانی"ثمرۀ شوم این تهاجم، در طرح و به میدان انداختن اصطالح بار و که در باال گفته شد، اولین  ،چنان

ــ و  "غیر پشتو"و  "پشتون"به حساب ظاهراً د و جامعۀ ما را به دو فرقه و نکه در ذات خود تفرقۀ قومی را دامن میز

 برتری و ن شوونیستهاااندازی چه سودی را در دام که این تفرقه ،د. ایننسیم میکــ تق پشتون" "ضد ِ و "پشتون" حتی 

هیچ افغاِن  تصورۀ حیطاندازد، خارج از  جویانۀ شان می طلبانه و توسعه جمهوری اسالمی و اهداف عظمت انخواه

 !!!بوده نمیتواند بافهمی

ای ه از تذکره "افغان"نیم. حذف نام بیافغانستان میــ اجتماعی ثمرۀ دوم این تهاجم را اینک عمالً در بستر سیاسی 

ست، خالف مصالح ملی، خالف تمام قوانین  ه و باِر عملِی همین سیاست شوم ایران است و عملیمیوالکترونیک، 

اجازۀ مردم اراده و و باالتر از همه خالف خواست  اساسی افغانستان، خالف تمام تعامالت ملی و بین المللی ــ و

کابل همه صالحیت  بی. گماشتگان ایران در دستگاههای مختلف دولت وطن های ملیونِی خاموِش  و توده شریف ما

آورده دردر مرحلۀ اجراء بیهراس و بدون ترس و لرز خواسته است و بخواهد،  ایشان "استاِد ازل"ِ که  ،پالنهائی را

 ورند!!!آ در میاند و 

د نا میخواهر "افغان"، چون اصالً نه نام ندبه کم و ت م قانع نیست سالمیای فاشیستجمهوری  رژیمدولتهای ایران و خاصتاً 

تأریخ ، که هردو را به دست خود به گورستان ندآرزومند استخوانو اعماق  تِه دل را و از "افغانستان"و نه نام 

 د!!!نبسپار

ام ما داده میتواند و نه نپاِک  خاکرا برای هوی ِت مستقلی  "آریانا"گوشزد کنم، که نه نام تمام  ا جدیتدر همینجا باید ب

ما هویت مستقل از ممالک همسایه یافته  است، که کشور محبوبِ  "افغانستان"و مطنطِن  . فقط با نام نامیخراسان""

قط بلی! ف .دخیل بوده میتوانند نیزممالک همسایه قسماً  "خراسان"و  "آریانا"در نامهای از نگاِه تأریخی میتواند، چون 

است، که مردم و وطن ما هوی ت مستقل و بالشریک به خود پیدا افغانستان" و " "افغان"باافتخار سرافراز و با نامهای 

 میکنند و بس!!!

دیگر و از مجاری  زیر االشه ننشسته، بلکهدست  همدگر ما، پاکستان،  پرورِ  چالباز و نیرنگ ،گر دعههمسایۀ خ  

پاکستان از همان آوان ایجادش دست به دامان  وب را دامن زده میرود. دولتو آش مسلحانه فتنهِی بالخاصه از کانالها

 رد.اعالم ک پوش نابینا و یا حقیقت بایدگری و بدماشی زد و اعمالش چنان آشکار است، که منکرش را  توطئه و حیله

م که زیر سیطرۀ مستقی ،الاندازی همسایگان فارغ نبوده است و حا بدبختانه افغانستان هیچ گاه از دغلبازی و دست

ن امریکا بر افغانستان و آورد و رهبریِ  غرب تحت رژی سلطِ روشن است. ت کامالً ناتو درامده است، تکلیفش امریکا و 

اسی "دموکرو نصب دولتهای پوشالی و گوش بفرمان و فاقد صالحیت و اهلیت، و خلق فضای آزاد برای نشو و نماِی 

شتر بیا در امور داخلی ما مداخالت مستقیم ایران و پاکستان ر زمینۀ و کردهرا آسانتر  ایگان طماع، کار همسوارداتی"

 برگردیم: "افغان و افغانستانی"و اگر به کلمات  است. مهیا ساختهاز هر موقع دگر، 

خ  بسمقالۀ تحقیقی و  شۀ ریاشاعه یافت،  ی مختلفکه در وبسایتها، "حامد نوید"جناب  2015آگست  6سودمند مؤرَّ

عادل  "افغان"که  ،را به دست میدهد و بر فرض عام و غلطی "افغان"تأریخی کلمۀ  میشمارد، یکسره  "پشتون"را م 
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ن میرباید، چو ها" "افغانستانیباد از بادبان و آب از آسیاِب در واقعی ت امر، طالن میکشد. این تحقیق عالمانه، ب   خِط  

خاص نیست، ازین رو دلیل و تبار و نژاِد رت یافته است، نام کدام قوم خالف آنچه شه "افغان"که خواهیم دید  ،چنان

سال پیش، ( 14)و به حساب امروز اگر در ده یازده را از بیخ و ریشه ساقط میسازد!!! "افغانستانی"وجودِی ترکیب 

 ی دسترسواراستو  ، متقنآغاز گردید، به چنین یک سند م حکم "افغانستانی"ِل باطکه جهاد با ترکیب  ،هنگامی

 و حریفان زودتر صحنه را ترک میکردند. تشگمیداشتیم، یقیناً کار مبارزه آسانتر و کوتاهتر می

 در "اوه گانا"  Avagánáتحول یافتۀ هیئت  "افغان"کلمۀ ، "حامد نوید" استادهموطن آگاِه ما  بر اساس تحقیق جامعِ 

"سوارکاِر و  "سوارکار"ی امعنبه بوده و  ر اوستاد گان" "اوهسنسکرت و  در "اسوه کان" Aśvakanپراکریت و 

و  "رزم" یک لقب جنگی و متکی بر مهارت در "افغان". بدین اساس استدلیر" جنگجوی و "سوارکار  و ماهر"

ده اندازه ارزن هیچ و کوچکترین ارتباطی ندارد!!! این مقالۀ بی "نژاد"و  "تبار"و  "قوم"بوده و با  "شجاعت و دالوری"

"آریانان افغانستان ــ در وبسایت  "حامد نوید"و مهم را تحت لنک ذیل و در آرشیف مقاالِت مؤلِف آن ــ جناب استاد 

 میتوان مطالعه کرد: آنالین"

.arianafghanistan.com/UploadCenter/H_naweed_reshayabi_kalimai_afghan.pdfhttp://www 

و  اضافه میکنم، که: ازات موضوع، به جرأت و صراحت تامو من درینجا در م 

سطی در بین فرنگیان نیز رسوخ پیدا کرد؛ چنان، که لغت  چنین تسمیه و نامگذاری بعدها و بسیار پسان و در قرون و 

در انگریزی  Knight "نایت"در المانی و  Ritter "ِریتر"و  Kavalier "کوالیر"در فرانسوی و  evalierch "شوالیه"

 "اسپ"و ... در واقع برخاسته از همین مرتبِت رزمجویانه و سوارکارانه است، که همه با  در ایتالویcavaliere و 

معموالً افراد فداکار و  "رزمجویان سوارکار"و یا  "سوارکاراِن رزمجوی"سر و کار دارند. از طرف دیگر چون 

ت و با سخاوت و با  غیرت بودند، پس تمام این اصطالحات فرنگی غیر مستقیم و به شکِل ت و حمی  جوانمرد و با ف ت وَّ

"و "فتَی" و  "عی ار"و  "جوانمرد"ضمنی، معنای   را نیز میدهند. "غیور" و "سخی 

ا در نزد بسا مردم ما و حتی در نزِد مردم  ها" "پشتونبحق این است، که چرا کامالً بجای و سؤاِل بسیار وارد و  ام 

این سؤال را باید به صورت اصولی و از طرق استداللی و استنادی،  مشهور شده اند؟؟؟ "افغان"کشور ایران، به نام 

 العجالۀ شخص خودم ازین قرار است:  ساب و علیالح جواب گفت. جواب علی

حدس قرین به یقین من این است، که چون پشتونها ذاتاً مردم ِسالحشور و جنگجوی و دلیر و باغیرت هستند، در حد ی، 

ی نظر به مقالۀ تحقیقرا، که  "افغان"زاِدشان منکر شده نمیتواند، ازینرو کلمۀ  که هیچ کس ازین خصلت ذاتی و خانه

عادل  تاد حامد نوید،اس از هزاران سال بدین طرف درین مرز و بوم، بر همین معانی و مفاهیم، معطوف بوده است، م 

د، ادآوری کررا ی "غیرت افغانی" یا "ننگ افغانی"ترکیبات امتثالی این مدعا میتوان دانسته اند. برای اثبات  "پشتون"

دام ورِد زباِن مردم ما بوده است. صرف نظر   بسزائی داشته اند. نیز مهارت "سوارکاری"ازین، که پشتونان در که م 

قدیم نیز چنین بوده است. و بارزترین مثال را از شهنامۀ  روزگارانالبته این انتساب تنها امروزی نیست، بلکه در 

ان تی ازین داستم. درینجا قس"کک ک هزاِد افغان"با  "رستِم زال"فردوسی میتوان انتخاب کرد و آن هم در داستان رزم 

 پیش دیدۀ خوانندۀ گرامی، پرورده است تر کهن ار سال پیش و بنا بر روایات بسدر هز جالب شاهنامه را، که فردوسی

"افغان، افغانی، همین فصل را از بخش دوم مقالۀ چارده سال پیش خود، که تحت عنوان  ،. برای سهولت کارمیگذارم

 چاپ کلیفورنیا منتشر گشته بود، اقتباس میکنم: "امید"در جریدۀ دوهفتگی  افغانستانی"

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/H_naweed_reshayabi_kalimai_afghan.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Ritter
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توس،  مثال را. سخنسراِی بی "افغانی"را و هم  "اوغان"را مییابیم، هم  "افغان"در شاهنامۀ فردوسی، هم کلمۀ »... 

 کاره را ب "افغان"شانزده بار کلمۀ افغان ــ ضمن حدوداً یک هزار بیت ــ  دِ در داستان رزم رستم زال با کک ک هزا

 دریغمسخت قدر جالب است، که  را. این داستان از زبان فردوسی، آن "افغانی" را و سه بار "اوغان" سه بار میبرد،

 :تقدیم خوانندگان گرانقدر نکنمشرحی،  آید، از آن درینجا مختصر می

 ز پیشین گروه ،دهـقان دانش پژوه       مر این داستان را :تـــــچنین گفـ

 به ماه سرکشیده :ب د وهــــی کــسه روزه راه       یکـزدیک زابل، به که ن

 بود راه 5دوانـنر دشت ِزی هــدگ    رگاه بود   ــخَ  دشتِ  به یک سوِی او

 رد و بلوچو ک ـ 6و الچین افغانز   در آن دشت بسیار کـــــوچ      نشسته

 نبوه بودا ـردمـاز م 7که آن ِحصن   باالی آن  کــــــــوه بود     یکی قـلعه

 ای داشتا پـــاژده با ،که در رزم    یکی بدک نش جای داشت    به دژ در،

 ذارــگ و ژوبین ،انداز ه نـــاوکهم   ــزار    هــ ،سپاهـشافغان ز  ادشنژ

 ببر ،به پیکارشیر و  چو ،حملهِستَبر       به  ر،د و به پیکـــبلن ،االـــــبه ب

 لــاز روِد نی ،گِه رزم جوشان تر  ل     پیــ دۀ رانِ ـــه ماننـبـــ ،دو رانش

 شیِر نر ،ریزان ز رزمش ب دیـــمر       گکــ ،به نیرو جدا کــردی از ک ه

.... 

ستیـــــچو پیک  گرد ،رزـز مردان برآوردی از گ مرداِن مرد       ز ار ج 

 یادبه  ؛ودشـبسی رزم ب ؛به گیتی       ک  کوهــــــــزادـک ،ورا نام  بودی

رخ از زال، پدر رستم، باج میستانید. زاِل زر در نیمروز س   قدر زورآور بود، که ساالنه ده چرِم گاو زر ِ  کِک کهزاد آن

نادی زده و هشدار داده بود، که از کِک کوهزاد به رستم چیزی نگویند، مبادا رستم آهنِگ کک کند و از دستش ضایع  م 

 واد""کشو  "میالد"اجازت از پدر، زاِل زر، به اتفاق  ه میگردد و بعد از کسبِ گردد. رستم مگر تصادفاً از موضوع آگا

آید و گرفتار میشود. رستم بهزاد را به میالد میسپارد.  به جنگ رستم می "بهزاد"به نبرد کک کوهزاد میرود. اول 

ه میکند. درین گفت و گویند، کافغان را به کهزاد میرساند و از تمام کوایف نبرد قصه  بان خبر اسیرشدن بهزادِ  دیده

 .خروش رستم به گوش کک میرسد

 روشی، که ای بدنژادــــــــکه آمد خــ   زاد     وهــــبا ک ؛بود وــت و گـدرین گفـ

 به ننگ ،انــــــاوغ مِ انـــه آمد همه ک بدین سان درنگ        ،گ ـــزیدیچه در ِدژ 

آید و با رستم، به رزم اندر میشود. زاِل زر هم از سیستان  ز کوه فرود میوقتی کوهزاد نعرۀ رستم را میشنود، از فرا

رستم  آوران پیش هزاد مغلوب رستم میشود و رستم دستانش را به زنجیر میبندد. بزرگان و ناموبه مدِد رستم میرسد. ک

 .آیند و به ستایش و تکریم او میپردازند می

                                                           

 ار رفته استبه ک ــ "هندوان" درینجا در معنای "هندوستان" 5 
 چین" مراد از مردِم "هزاره" است.ــ "ال 6
 ست. کلمۀ عربی و در معنای "قلعه" است؛ چنان، که خود "قلعه" نیز عربی )به کسر اول(ــ "ِحصن" 7
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 در نماز آمدند ،تن لــــــــــِر پیـــــــــبَ   دند      باز آم مه پیشـــــــــاده هــپیـــــــــ

 کرده پست ،انیانــــفغــاروهی ز ــــگ  ــان بسته دست      ـــــــچن ؛بدیدند کک را

 13۶9 هفتم، چاپبا مقابله و تصحیح از روی مشهورترین نسخه ها، هنامۀ فردوسی، شا ۵۶۴ــ  ۵۵8 صفحات)

مؤسسۀ  13۵۵احمد علی ک هزاد، چاپ  اثر "افغانستان در شاهنامه" 311ــ  28۵ فحاتچاپخانۀ سپهر، تهران( و )ص

 بیهقی، کابل( بِ ت  طبع ک  

 .را دارد "ستایش، توصیف و تبجیل"اصالً معنای  "نماز"ــ  

د، نقلمداد میک "افغانان"را به حیث ممثِل گروِه  هزاد"و"بهزاد و ک نامهای است، که فردوسیو قابل توجه جالب سخت 

ندارند و منحصراً منشعب از زبان  "پشتو"هیچ کدام ریشه در زبان  ،ساخت لغویصرفی و دستوری و که از نگاِه 

 میباشند!!! "دری"

عیناً ترکیباتی را به کار میبندد، که هم  گوید وسخن می ""نام و ننِگ اوغاناز بینیم، که فردوسی  گر مییاز سوی د

را از دل و به اصطالح  هان مردم ما دیده و شنیده میشود. البته فردوسی این گپزبا واکنون و همین حاال در عرف 

 نمیگوید، چون: خود شکم"ِ"عوام، از بعض 

 باشد چیزکی، مردم نگویند چیزها"تا ن"

د گپ بسیار زیا انرزمی افغانجنگی و ، از رزمجوئی و شهامت و دالوری و تجهیزات داستان این نفردوسی ضم 

محمود غزنوی و ذکر غزوات و سلطان الدوله  قصیده ای در مدح یمین طی همیم فرخی سیستانی حک زده است. و

از افزار و تجهیزات افغانها ــ و بالوسیله مهارت رزمی و جنگاوری ایشان ــ داد سخن داده،  هند، فتوحات او در گنگِ 

 :یدفرما

 بهم، تیرهای بی سوفارچو دسته بسته      ره و تیز  ۀ شِل افغانیان، دوپَ ونــــبه گ

 ".ودش میکه در چلۀ کمان گذاشته  ،بیخِ تیر"یعنی  "؛سوفار"و است  "نیزۀ کوچک"شین، در معنای کسِر به  "شل"

خورشیدی، کتابفروشی  1371دیوان حکیم فرخی سیستانی، چاپ داکتر محمد دبیر سیاقی، چاپ چارم،  62)صفحۀ 

 ار، چاپ گلشن(زو  

 

 

 

 

  
 


