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 11/07/2018                  ولی احمد نوری

 افغانستان گلستان اقوام
 

 چهارمبیست و قسمت 

 

 نزاع بر نام ها و تصادم بر تسمیه ها
 از

 دکتور محمد حیدر رئیس سابق پوهنتون کابل
 

 م200۵فرورى  19ش/  1۳8۳ توح دوم سالس انجل

 

  

 یسابقۀ محالت و شهرها یها و نام ها یه ها، نامگذاریبارۀ تسم از نشرات داخل مملكت چندان اطالع ندارم كه در

ه د گفت كیرد، بایگمی وطن تعلق  یوطنداران جال یكن آنچه به نوشته هایان است، لیدر جر یوطن ما چه نوع افكار

 اخرن اویمردم ما در یت ملیۀ هویبه نسبت وجه تسم یمناطق افغانستان و حت یمربوط بعض یاسما و نام ها یباال

 .ار كرده استیها شدت اخت جنجال

از  یبعض نیآن تنها و تنها تفرقه در ب ییجۀ نهایتواند و نتمی را گرفته ن ییجا یفكر ین كامل كه كشمكش هایقیبه 

 :ل عمدهیتواند. و آن هم به دو دلمی گر بوده نید یزیاع وقت چیسندگان ما و ضینو

 مملكت قابل  یعمدۀ دولت یو فصل و آنهم توسط ارگان هاانات تنها در داخل مملكت حل ین جرینكه چنیاول ا

  ،است یریم گیتصم

 ن ین باشد تمام ایت در بیحوصله و حسن ن یست، اگر قدرینكه اصالً كدام مشكل عمده موجود نیو دوم ا

ن ین مقاله همیتواند، و منظور مخلص هم درمی ك و منصفانه حل شده یار دموكراتیطور بسبه معضالت 

 .است

ن یكنند، و چه نوع دكترمی نده و حال مملكت و جامعۀ خود ارائه یآزاد هستند كه چگونه افكار را در بارۀ آ نسان هاا

د یاك بیدموكرات یكنند كه آنهم در فضامی شكش یبهبود اوضاع وطن خود پ یرا برا یو اقتصاد یاسی، سیاجتماع

 .ردیصورت گ

 یزید نظر بر هر چیاوضاع به گذشته ها و طرفداران تجددن ین طرفداران برگردانیر خصوصاً دربین اوقات اخیدر

انند د یدن اوضاع به گذشته ها نمیادامه دارد. از بخت بد طرفداران برگردان یل شده بود، جدال قلمیكه در گذشته تحم

 یاهت ید نظر طلبان هم بنابر محرومید گفت كه تجدینرا هم بایخ را به عقب دور دادن ناممكن است و ایكه چرخ تار
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ار یات شان اختیرا در نظر یبیو تخر «extreme» میاوقات شكل اكستر یبعض یلیا فامیو  یا شغلیو  یقوم یجد

 .كنند یم

ا ك انسان بی یه اعمال آنها برایاز سلطۀ طالبان و توج ید گفت كه طرفداریرد، بایگمی آنچه به گروپ اول تعلق 

داً یاز آن شد یه اتحاد ملین باره كه روحیسنده دریك نویدانم چطور  یباشد۔ نممی ر قابل فهم یدانش و با انصاف غ

 !ند؟سازمی را فراختر  ییج جدایكند و خلمی  یرفته است، باز هم نمك پاشیام نپذیده است، هنوز زخمها التیب دیآس

ك ین باره یدررند۔ یگمی را قطعاً در نظر ن یمل یت هایشود كه اصالً واقعمی ده یرد دیگمی آنچه به گروپ دوم تعلق 

ب تمام یر آمده بود، كه در آن قریبه رشتۀ تحر یكاظم یش توسط آقاین اواخر مطالعه كردم كه سالها پیرساله در

ك بهسود در شرق افغانستان است، فلهذا یمردم هزارۀ وطن ما قلمداد كرده بود. مثالً چون  یخیت تاریافغانستان را ملك

ن یگر در نفس منطقۀ هزاره ها وجود دارد، هم چنیك بهسود دیرا كه یز رسدمی "هزارستان" تا آنجا  یسرحد شرق

اس در یهذا الق یو عل ٬وطنداران هزارۀ ما داردبه  یخیز تعلق تاریو كابل ن یكند كه چاردهمی كوه قره باغ "ثابت" 

ات ینوع واه نید قبول گردد. گرچه چنی"شواهد" و "اسناد" ارائه شده كه با یز بعضیصفحات شمال و جنوب مملكت ن

 .ش خلق كندیمردم وسواس و تشو ید نزد بعضیكن بازهم شایستند، لیرا وطنداران هزارۀ ما هم قبولدار ن

و  یعلم یم موجود نباشد اندوخته هاین موارد اگر مروت و عقل سلین است كه در چنیبنده چن یشخص یریجه گینت

ب كننده و خطرناك خواهد بود. یثابت نخواهد شد بلكه تخرت هم داشته باشد، نه تنها مثمر ثمر یكسب دانش، اگر واقع

 .ستیله نیا قبیك قوم یخاصۀ  ییو تسلط جو ینكه بدبختانه رجحان طلبیحاصل ا

كه  یم و به آن وطندارانیان نمایب یل را بدون احساسات شخصیش( تا مساین نوشته كوشش نموده ام )البته مثل همیدر

 .میط نظرم را عرض نمات خصلت عمدۀ شان است، نقایحسن ن

د یسابقه و تجد یها ین طرف در بارۀ اسما، نامگزاریبه ا ینست كه از مدت زمانین نوشته ایاصل گپ و مقصد ا

ش از آنكه مطلب خودرا یسندگان هموطن ما قرار دارد. البته پیاز نو یروز" بعض ینظر بر تعداد از آنها در "اجندا

نه شایمملكت، نا عاقبت اند یاز شهرها یسابقۀ بعض یها یدر مورد نامگزارم، شخصاً معتقد هستم كه یح نمایتشر

 ن باره بعداً بحث مفصلید )دریدر آن باره عندالموقع اقدام نما یۀ كنونید مقامات عالیاقدام صورت گرفته است كه با

 صورت خواهد گرفت.(

ً به  غان، بر اف یعنیرد، یگمی تعلق  یت ملیه هوید نظر بر تسمیكه عبارت از تجد یار جدیك موضوع بسیعجالتا

از آنها و  یكیاز آنها مناسبتر است و مردم ما در مجموع تحت عنوان كدام  یكیبودن كه كدام  ٬یا افغانستانیو  یافغان

خوانندۀ  ین است و توجه جدین باره نظرم چنیكنند۔ در یاز آنها خود را بهتر احساس م یكیا موصوف بودن به ی

 :نممحترم را خواها

كند، می  یمعرف یاخود را افغانستانیشناسد و ی ماول به اول عرض كرد که هر باشندۀ وطن ما كه خودرا افغان 

ه یل است و در كدام نوع تسمیخود قا یبرا یتیست متعلق به خودش، هر كس مختار است كه چه نوع هویمسأله ا

 یلت میه هویرد تسمیگمی جامعۀ افغانستان تعلق  كند. اما آنچه به كل مردم ما ومی تر احساس  یخودرا بهتر و واقع
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در آنجا صورت  ییصلۀ نهایف ٬و قانونگزار مملكت است و بس یت مقامات رسمیل آن از صالحید و چه تعدیچه تائ

 .ردیگمی گرفته و 

بالً قكه  یند، البته قسمیجومی  ینامند و از افغان بودن دورمی  یراً خودرا افغانستانیاز هموطنان اخ ینكه بعضیا

 میخود  یكه باال یست و نخواهد بود، هر نامیبنده در آن موجود ن یبرا یرادیچ ایگفتم مربوط به خودشان است وه

 .شودمی احساس  یك نوع دوگانگیم، گرچه ظاهراً یم باز هم وطنداریگذار

ق یزرمملكت ما ت نین مفكوره در بیا یرانین ایس توسط محصلیست. چند دهه قبل در پاریز نو نیه چین روحیبروز ا

 ینم یزیا اقالً من شخصاً از آن چیشد و  یده نمیشن یزیشد و ا زآن زمان به بعد مفكوره خاموش بود و از آن چمی 

ث یحبه  یتانه افغانسید و نظریز پهلوان به نشر رسیچنگ به نامك نفر یران توسط یدر ا یدم. مگر چندسال قبل كتابیشن

 .ر هم نمودید اقرار كرد كه تأثیشكش شد و بایحاً پیهموطنان تلواز  یبعض یبرا یت ملیه هویوجه تسم

شتون نسبت به قوم پ یكند چنان شدت و ِحدت ضمنمی  یكه خودرا "دوست" افغانستان معرف یرانیسندۀ این نویتنفر ا

نام پشتو د  را كه از تبار پشتون نخواهد بود اما یك و برجستۀ آمر صاحب شهیهمكار فوق العاده نزد یدارد كه حت

رادر ن كتاب طفره رفته آن بیش در متن ایر نكرده و همیح تلفظ و تحریم، صحیشناس یم یالیر بریدارد و به نام انجن

 .كرده است یاله" معرفیمجاهد را "بر

ات مردم ما را خوب یز پهلوان روحیدانم. چنگمی  یو نفاق افگن یك شهكار در فن دو اندازیكتاب مذكور را بنده 

ست سرچشمه یدر قرن ب یغلط دولت یاست هایها و انزجار وطنداران ما را كه از س یواسوخت ٬ه استدرك نمود

ار ماهرانه دامن زده یبس ٬مردم افغانستان وارد كرده است یه ملیطلبان بر روح یخصوصاً ضربات كار گرفته و

ان ن نوع دوستیاب ایسر و پا، آب در آس یش با مقاالت بیسندگان نا عاقبت اندیاز نو یو از بخت بد كه بعض ٬است

 .كنندمی  یك طرفداریهنوز هم از آن دورۀ تار یعنیزند یرمی ن وطن ما یدروغ

ا اسم افغان است كه از یاز وطنداران ما كلمه و  ینست كه مشكل عمده نزد بعضیم سر اصل موضوع و آن اییآ یم

ی من تعداد هموطنان چنان ی. ایاست. مثالً افغانستان ـ افغان ان آمدهیخ پربار و كهن ما بمیآن مشتقات چند در طول تار

 .واحد ندارند یپندارند كه افغان و پشتون الفاظ مترادف بوده اما معن

همه  ق ویقات عمین باره تحقینست كه افغان حتماً و ضروراً پشتون نخواهد بود. دریده بر این باره مخلص را عقیدر

آهسته آهسته تا امروز و  یعرب در افغانستان امروز یالیخ خصوصاً بعد از استیجانبه بگمان غالب که در طول تار

 ن دو اسمیر ای، در ظرف سه صد سال اخیاسیو بعداً س یك واحد اداریث یان آمدن افغانستان به حیعمدتاً بعد از بم

 .افغان و پشتون مفهوم واحد را بخود گرفته باشد یعنی

ده، در ابتدا به اصوات و حروف جداگانه تذكر داده شده مثالً یگرد یكه بعداً افغان تلق یا اسمیم كلمه و یدانمی همه 

 یهخامنش یامپراتور یبه هایو در كت ٬افتیر ییگان" كه بعد به "دهقان" تغیكه "دی"آواگان"، "اواغان"، "اواغانا"، مثل

ن یا یلۀ بزرگ در كنار شرقیك قبیا یقوم و  كیشود كه  یده است. معلوم مین نام ذكر گردین بار ایچند یو بعد ساسان

ر آن ذكر آن ضرور یافغانستان امروز( كه از آن نامبرده شده است. و درغ یعنیها موجود بوده باشد ) یامپراتور

 .نبود
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ت یدوهزار سال قبل به اهم یعنیشان  یام پشتون ها با تمام مشخصات امروزینست كه در آن ایه دریمن جان قض یبرا

ن ین سرزمی"آواگان" در به نامگر یا كدام قوم دیها از آن تذكر داده اند موجود بود و  یها و ساسان یهخامنشكه 

ن اقوام هجوم آور نووارد یو جنگها آهسته آهسته در ب یدر پ یت داشت كه با مرور زمان به اثر تهاجمات پیموجود

خ یكه پشتون ها در صحنۀ تاریو زمان ٬مانده باشد ی"نام" باقث افسانه یخ تنها به حیو از آنها در تار ٬منحل شده باشند

 .ن نام كهن "آواگان" را كه بعد "افغان" شده، به آنها نسبت داده باشندیداخل شدند ا

كم  یستیبا یت بود، امروز میلۀ بزرگ از لحاظ كمیك قبین است كه اگر "آواگان" ها كه دو هزار سال قبل ینظرم چن

 یودموگراف ین مشخص و ثابت شدۀ علوم انسان شناسیالبته طبق قوان) دیرسمی ون یاز كم به چند صد مل

Démographie).  ونیچهل مل یال ید در حال حاضر از سیم تمام پشتون ها شایكه از هرطرف كه گز و پل كنیدر حال 

 .شتر نباشندیب

نباشند و مفهوم  یامروز یحتماً "پشتون" هارساند كه "آواگان" ها بعداً "افغان" ها حتماً و می ن گفتار باال یا یتمام

 .از اشتباهات مكرر باشد ید ناشین دو نام شایواحد ا

 ید معرفن خویخودرا در ب یشده بتواند. ما پشتون ها وقت ین برهان تلقین موضوع فرهنگ پشتون بهتریگمانم كه در

 یگر زمانكند، م ینم یودرا افغان معرفگر خیك پشتون دیك پشتون به یچ وقت یم" هیم "زه پشتون ییگو یم میكنمی 

ر ن نام داده شده خوبتیكند كه با امی شعوراً فكر  یعنیم" ید : "زه اوغان یگومی شود  می یر پشتون مالقیك غیكه با

 .تواندمی شده  یمعرف

م که ینرا قبول کنید ایبا ٬باشدمی عت اصل ثابت شده یر در طبییکه تغ یید عرض کنم از آنجاین باره باز هم بایدر

ش یر كرده است، خصوصاً كه افغانستان همییز تغیت دارد هرچیكه امروز افغانستان موقع یین جایدوهزار سال قبل در

ر لسان یین، تغیشین پیساكن ید بجایاقوام جد ینیها، هجوم آوران و غارتگران قرار داشته و جانش یر لشكركشیدر مس

ن دو یان آمده است. صرف دریمملكت ما بم یهمه جامعۀ امروز ٬اختالط آنجه از یگانه و در نتیمطلقاً ب یو نژاد ها

د كه از توانمی گفته  یا كسیان آمده است. آیبم یو لسان یرات عمدۀ قومییر تنها در منطقۀ كابلستان تغیصد سال اخ

ن ینده؟ تماماً در بما یت بودند امروز چه باقیها كه اكثر یها و پراچ یها، بره ك یفورمول یعنین منطقه ین ایساكن

گر به یرات دیینده تغین كامل دارم كه در دو صد سال آیقیت داده اند. یر هوییكها و پشتون ها منحل شده اند و تغیتاج

 .ر خواهد كردییافغانستان باز هم تغ یفعل یو قوم یان خواهد آمد و منظرۀ فرهنگیم

ً همیقد یكه "آواگان" ها تواندمی پر آشوب و متحول چطور شده  یك فضاین یخالصه درچن ً و حتما ن قوم یم حتما

ر د یو غرب یهندوكش شرق ی"آواگان" ها در دره ها یایتواند كه بقامی ثابت كرده  یپشتون ها بوده باشد. ك یفعل

د و نوآمد و هجوم آوران یل جدینۀ خودرا در ارتباط با قبایین غر به مرور زمان، لسان، فرهنگ و آیكوهستانات سپ

 ییشته و پ یگر نورستانیرا اتخاذ نكرده باشند، و تعداد د یلسان در یلسان پشتو و برخ ینداده باشند؟ برخاز دست 

ان ین باره كاوش ها در جریافغانستان مخلوط نشده باشند۔ هنوز در یر اقوام فعلینكه با سایا ایو  ٬اورده باشندیان نیرا بم

م یا "آواگان" قدینكه "افغان" یجه ایهرگز صادر نخواهد شد. نت ده و گمانم كهین هنوز صادر نگردیاست و حكم آخر

 .د دارمیباشند، شخصاً جداً شك و ترد یامروز یحتماً پشتون ها
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ت ین زمان ملكیكن در عیست، لین یچ قوم مشخصیباشند كه مربوط ه یم ها میگذشته مثل آثار موز یاسماء و نام ها

رار م قیباشد. آثار مصر باستان در برتش موزمی ت یل از تمام بشریت تحلیك ملت و در نهای یخیو تار یفرهنگ

ل و از ین یار گهن وادیخ بسیس باشند، بلكه از تاریانگل یت ملیست كه آنها آثار و ممثل هوین ین بدان معنیدارند. ا

خص تان بطور مشافغانس یچ قوم فعلیا اسم "افغان" هم به هیكنند. گمانم كلمه و می ت یك مرحلۀ عمدۀ تمدن بشر حكای

 بیمردم افغانستان خواهد بود و هر باشندۀ افغانستان با ط یت عمومین نام ملكیتواند و امی و مطلق اطالق شده ن

 .ن نام باشدیتواند موصوف به امی  یفكر یخاطر و آسودگ

ک ین یا كند ومی خود انتخاب  یبرا یاسیت سید، هر كس حق دارد چه نوع هویكه قبالً بعرض رس ین باره قسمیدر

ر دادن ییتغ یبر تعصبات قوم خ را بنایشناخته شدگان تار یخیست. اما نام اشخاص و تخلص تاریار شخصیۀ بسیقض

د یس امبه نعالم اسالم  یاسیخ نظرات سیبزرگ در تار یلیخ یتواند. مثالً شخصمی شده  یو مسخ شهرت آنها جرم تلق

ه ن ثبت شدیابد كه در آن چنیدر  یه عروۀ الوثقیۀ اول نشرتواند در صفحمی ن افغان موجود است، هر كس یجمال الد

 :است

 یسیانگل ینكه در رسم الخط فرانسویاز و ناشر ارگان و جانانه تر ایث صاحب امتیحه " بیاالفغان ینین الحسیجمال الد"

ن یچرا ادانم می ذكر بعمل آمده است، ن ین افغان، نه افغانیجمال الد یعنی  "Gemal-Ud-Din El Afghan"آن، 

 بود با آن صراحت لهجه كه یكنر نم یعنید بزرگوار اگر متولد در افغانستان یشود. س یت وارونه نشان داده میواقع

د یخالصه سكرد، می چ ضرورت نداشت كه تخلص خودرا افغان انتخاب یجناب بود، هیخاص ذهن و فكر آن عال

 .یواال تبار افغان بود و نه افغانستان

 ینده ابهام خلق كند و سر در گمیآ ینسلها یبدهد و برا یرا تخلص عوض یخیت تاریك شخصیه چكس حق ندارد كیه

س در چكیچ قدرت در افغانستان و هیبدون گفتگو ه یخید. اما برعكس و باز هم به اساس شواهد و اسناد تاریجاد نمایا

ر بدهد، و خصوصاً كه آنرا به ییتغ یر ملیمملكت ما حق ندارد كه نام شهر ها و اماكن وطن ما را بنابر اغراض غ

 یند نامگزارندیافغانستان را ش یخیكند. مثالً سبزوار تار ینجا به لسان پشتو( نامگزاریك لسان بخصوص )دریاساس 

ً آرزو دارم كه مقامات مسئول فعل یۀ ملیدر روند استحكام روح یبیك اقدام تخریكردن  در  یبود و است. شخصا

 .ت خودرا ثبوت كنندیند و حسن نیاء نمایرا دوباره اح یخیتار یافغانستان نامها

، ی، دوگانگیر از دلسردیاز شهرها و محالت وطن ما به غ یبعض ینام ها ید كه لجاجت بر پشتو سازید فهمین را بایا

خ یرتباط تاراك اشتباه بزرگ به ین دند یل نام سبزوار به شیدر بر نخواهد داشت. بر عالوه تبد یگرید یزیچ ینیو بدب

ز موجود است. ین یران امروزین نام در ایبه ع یگرینست كه شهر دیل آنهم ایو دل ٬تواندمی شده  یز تلقیما ن یمل

كه در قرن  یكن اگر در بارۀ اعادۀ نام سبزوار افغانیدانم، لمی چ نیا ندارد، هیقدامت دارد و  یرانینكه سبزوار ایا

به  یهائل نین موارد عادت مردم افغانستان است(، در تحلیكه در چن یم )قسمیل شده لجاجت كنیندند تبدیستم به شیب

دانند كه واقعات بزرگ و عمده در غرب افغانستان در طول می  ین مسلكیخ افغانستان خواهد بود۔ مؤرخیضرر تار

 یبعد ینده و قرن هاینست كه در آیجه ایوسته است، و از سبزوار افغانستان نام برده شده است. نتیخ به وقوع پیتار

ران یاز خاك ا یگانه سبزوار در منطقه ایرا كه یز ٬د خواهد شدیران قیخ ایداد ها به اصطالح به جمع تارین رویهمه ا
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 ید تلقیو طفالنه با یل كردن عمل سطحیو قبول شده را تبد یخیو تار یمیقد یت خواهد داشت. اصالً نام هایموجود

 .كندمی نشأت اد یكرد، كه عموماً از تعصب ز

سابق بهتر مشاهده شده است.  ین آنها در اتحاد شورویدتریخورد و جدمی داد ها بچشم ین رویز چنین یخ جهانیدر تار

ك ها به یتوسط بلشو 20قرن  یشده بود، در ابتدا یر تهداب گزاریتوسط پتر كب 18مثالً سنت پترسبورگ كه در قرن 

نگراد نام نهادند. تا باالخره بعد از زوال "دولت شوراها" ینیبا را لیشهر ز پترو گراد مسما شد به آن هم قانع نشده آن

 یایدر یین باالیرۀ كسپین در شمال بحین شهر تزار تزیسنت پترسبورگ را دوباره گرفت. همچ یعنیخود  ینام اصل

 یم ادیهمان نام  د كه تا حال بهیگرد ینگراد معروف شد و بعد توسط خروسچف به والگا گراد معرفیولگا به ستال

هر ن شیخ ایكه تار یك موضوع را عالوه كنم، زمانید ینجا بایرد. دریخودرا دوباره بگ ینام اصل ید روزیشود و شا

 .گردد یاددهانیكه زمان واقعه به آن موسوم بود  یگردد حتماً به همان ناممی ذكر 

مصر تحت  یدر مجلس وزرا یكه روز ت كرده بودیم حكایكه او هم محصل بود برا یك دوست مصریسالها قبل 

 یه نامگزاریا ناصریه و یه را جمالیشنهاد كرد كه اسكندریفرصت شناس پ یاز وزرا یكید یاست جمال عبدالناصر فقیر

س جمهور، آنرا یمگر صرف رئ ٬افتندیار بجا و معقول" یشنهاد اورا مصلحتاً "بسیمجلس پ یم. البته كه تمام اعضایكن

 .ل شدۀ آنرا ناصر مسما كردندیل تشكیكه بند اسوان احداث شد، جه یكن زمانیافت۔ لیطفالنه و كوچك 

 شیهم یا مذهبیو  ی، قومییبر ملحوظات منطقه  یمبن یها ینه توزین خواهد بود كه تعصبات و كیا یجۀ عمومینت

 ف و سسست ساخته ویرا در جامه ضع ینیل، روابط ذات البیت تحلیو نفاق خلق كرده، و در نها ینی، بدبیدوگانگ

 دریدكتور محمد ح  مع السالم .ا كرده استیمه یبیتخر یت هایفعال ینه را برایزم

 

 

 


