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 افغانستانیتان، افغان و نسفغاا

 و فرازهایی از نوشته های انجنیر معروفی

 از
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 2005دسمبر 

 

 ی وتـرله تـورهـد افغان په ننگ م

 ننگیالی د زمانی خوشحال ختک یم

 تقدیم

 به عناصر ملیگرای افغان افغانستان

 

 

 

 

 افغانها آریائی اند یا ازنسل یهود ؟

نخستین بار در تاریخ خانجهانی یا مخزن افغانی )از نعمت هللا هروی بن نظریه یهودی بودن "افغانها" برای 

هجری( به پیروی ازشجره نامه های عنعنوی اسطوره ای، درج شده است. 1018خواجه حبیب هللا تالیف در
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برمبنای روایت این کتاب افغانها از اوالده بنی اسرائیل اند که از سوی بخت نصربه منطقه هزاره جات که 

  .رات به نام "ارزارت" یادشده است، تبعید گردیده بودنددرتو

نویسندگان غربی ایکه تیوری بنی اسراپیل بودن افغانها راپذیرفته اند،میخواهند براساس ارایه فکتورهای 

چون: شجره نامه انسانی ونسبی افغانها، نام های مشترک درمیان افغانها وعبرانیها مثل، سلیمان، یوسف و 

های فزیکی وجسمی میان افغانها ویهودیها،و موجودیت نام "کابل" درتورات عهد عتیق وغیره،  داود، شباهت

ادعای خود راثابت کنند. تشابه نامها میان افغانها ویهودهاآنقدر دلیلی ضعیفی است که ایجاب یک کلمه جواب 

میها( وتاجیکها وکردها وسایر راهم نمیکند، چه اگراین دلیل قابل یادکرد باشد، این نامها در میان اعراب )سا

ملل بیشتر از افغانها مروج است که به پیروی از دیانت اسالم ورواج این نامها درمیان مسلمانان رسم شده 

 .است

با رواج وگسترش دانش زبانشناسی اکنون به اثبات رسیده که "افغانها" )= پشتونها( از نژاد آریائی استند و 

ندارند. سید جمال الدین افغانی نیز درکتاب "تتمۀ البیان فی التاریخ افغان" خود که با یهودیان هیچگونه نسبتی 

به چاپ رسانیده، با اثبات عدم مشابهت زبان پشتو با عبری، این نظریه را مردود دانسته  1۹01درسال 

  .است

را صرف که تقریباً شصت سال از عمر خود  "Morgenstiren مستشرق ودانشمند نورویژى"مورگنستیرن

شناسائى زبان پشتو و گویندگان آن زبان و مبدأ قوم پشتون نموده، قبل از مرگ خود در کابل در سیمنار بین 

سالۀ  60المللیی که بمناسبت تأسیس مرکز تحقیقات بین المللى پشتو تدویر یافته بود، ثمرۀ پژوهش و تحقیقات 

زبان پشتو دنبالۀ زبان ساکى است و »نه گفت که: خود را به دانشمندان داخل سیمنار اظهار نموده و قاطعا

 «.پشتونها در اصل بقایاى همان ساکها استند و دیدگاه دیگرى قابل پذیرش نیست

صفحه  ٤00پوهاند داکتر زیار که یکى از شاگردان مورگنستیرن استند، به استناد همین تیزس استاد کتابی در

آن در پرتو دانش زبان  میالدی نوشته و در 2000کى" در سال زیر عنوان "پشتو او پشتانه د ژبپوهنى په رنا

قایاى نسل ها ب شناسى و اتنولینگویستیکى شواهد و اسنادى را بررسى و ارائه نموده که ثابت میکند پشتون

 پوهاند زیار در این باره مینویسد:  کنند، زبان ساکى است.  ها اند و زبانى را که به آن تکلم می ساک

 ، سالشناسى گونۀ فرعى نژاد و بشره شناسى و ب زبانشناسى و پیوست با آن ایران محصل صفته من ب»

ها پیش این را وظیفه و مسؤولیت خود شمرده بودم که به نگارش تاریخ زبان پشتو دست بیازم و در این 

ال سه ساستاد خود را اساس کارم گردانم که درست  "مورگنستیرن"راستا از همه نخست سخنرانى روانشاد 

ن آ سیس مرکز تحقیقات بین المللى پشتو در کابل ایراد نمود و درأپیش از مرگش در سیمنار بین المللى ت

سالۀ خود در این زمینه قاطعانه اعالم داشت... از  60ها" را در نتیجۀ تحقیقات  "ساکى بودن پشتو و پشتون

ا و ه ى زبان ساکى و پشتو و هم تبارى ساکهمین سبب در پى آن شدم تا از لحاظ اتنولینگویستیکى، وابستگ
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 ها را مورد مطالعه و بررسى قرار دهم. نخست از همه کوشیدم بر تاریخ و راه و روش زندگى ساک پشتون

ها را زیر مطالعه قرار دهم و افزون بر  ها روشنى اندازم و به تعقیب آن وجوه مشترک آنان با پشتون

  (1«)...بین این دو قوم را نیز بررسى نمایم وابستگى زبانى، رشتۀ ارتباط اتنیکى

با توجه به تحقیقات پوهاند زیارومورگنستیرن و گرگوریان ودیگردانشمندان زبانشناسی به نظر میرسد که  

ساله زحمت آقای عبدالحمید محتاط، دانشمند تاجیک تبار کشورما، برای نگارش "تاریخ تحلیلی افغانستان"  2٧

تالش کرده به اثبات برساند: پشتونها بقایای ده خانودۀ مهاجر قوم یهود در افغانستان نقش برآب شده است که 

اند، بدون اینکه هیچگونه شواهدو اسنادی از شباهت وهمسویی زبان پشتو با زبان عبرانی را بدست داده 

 .باشد

د، از خود زبانی معلومدار است که گروه های قومی ای که ازیکجا به جای دیگری مجبور به مهاجرت میشون

دارند که با آن زبان درمیان خودبه مفاهمه می پردازند واین زبان آنهاست که به آنها هویت میدهد. حال فرض 

کنیم مردمانی از قوم یهود مجبور به مهاجرت به ایران وافغانستان ومنطقه شده باشند، چگونه شدکه این 

ایگزین شدند، زبان خود را بیکباره فراموش کردند یهودها وقتی به افغانستان وآنهم در مناطق مرکزی ج

وزبان مردم محلی یعنی پشتو را آموختند. اگر این نظررا بپذیریم، این خود دلیلی است که قبل از مهاجرت 

یهودها درکوهستانات غور، مردمی بودند که زبان شان پشتو بوده واین تازه واردان پشتو را ازاهل محل یاد 

ن باز هم دیده میشود که قبل از جاگزینی خانواده های یهود درافغانستان، قوم پشتون دراین گرفته اند، بنابری

 .کشور حضورداشتند که زبان خود را به خانواده های مهاجر انتقال کرده اند

ن در این زمینه که افغانا»وارتان گریگوریان، محقق ونویسنده کتاب )ظهور افغانستان معاصر( مینویسد: 

نسل یهود باشند،چیز قانع کننده ای دردست نیست که برمبنای آن استناد شود.بطور یقینی میتوان  براستی از

گفت که میان زبان پشتووزبان عبری هیچگونه ارتباطی نیست، ونه هم بر آن شجره نامه های قبیلوی که 

تی که فغانها نظریۀ روایتسلسل زمانی آنها بگونۀ افسانوی بیان شده، نمیتوان باورکرد. در مورد منشاء نسل ا

کم وزیاد توجیه پذیرمینماید، ازسوی نویسندگان معاصر کشف وتوسعه یافته است، چنانچه گفته میشود:افغانها 

شایدچنین میخواستند که درگام نخست درمیان خود ودرگام بعدی درمیان قبایل دیگر پیوند عمومی کلتوری 

"مونوتیزم" )یکتاپرستی( قبل از اسالم راکمایی کرده باشند، ونژادی را حفظ کنند، پس برای آنکه افتخارات 

باقبول کتب مقدسۀ تورات و انجیل این راه را هموارکردند تا توانسته باشندمیان شجره قبیلوی خود با روایات 

 .موسوی و عیسوی واسالمی پیوندبرقرارکنند

                                                           

  2005افغان رساله جنوری  –مقدمۀ کتاب ص و « پشتو او پشتانه  د ژبپوهنی په رنا کی »پوهاند داکتر زیار  -1 
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که از هندواروپاپی یا آریایی جداشده دانشمندان عصر حاضر نژاد افغانان وایران رااز یک منشاء میدانند 

« ودرآخرکم و بیش گروپ های دیگر اتنیکی چون: مغول وترک ودیگران با آنها ترکیب شده است.

مارگنسترن" تقسیم بندی بسیار قابل اعتبار زبانشناسی را دنبال میکند که »"گریگوریان عالوه میکند که : 

 %86ه تقسیم واز هم تمیزمیشوند:گروپ ایرانی )= آریایی( براساس آن مردم افغانستان به چهار گروپ عمد

، وگروپ اردیک نیم درصد و بقیه نیم درصد را تشکیل میدهند. این شکل تقسمات، آن  %13،گروپ ترکی

اعتراض افغانها رابه پایان می بردکه میگویند: نویسندگان خارجی تالش میورزند تا افغانستان رایک جامعه 

   «.کنند کثیرالملیت قلمداد

سال باالخره با انتشار تاریخ تحلیلی افغانستان،برمبنای نوشته  2٧بیچاره محتاط با همه احتیاطش در مدت  

های مستشرقین شوروی که در تمام مدت هفتادسال حکومت کمونیستی کلوخ در آب گذاشتند وگذشتندوچیزهای 

هم گمراه کردند تا برکشورما حمله کنندو گمراه کننده ای نوشتند وبا این نوشته های خویش دولت خود را

چکمه درآبهای گرم بکشایند، مگر سرانجام معلوم شدکه همه آن نوشته ها غلط وگمراه کننده بوده اند و تمام 

 .ملل واقمار شوروی، اینک امروزمصروف غلط گیری های تاریخ خود اند

ه از کنار گذاشتن خود از کرسی وزارت آقای محتاط با نگارش "نفرت نامۀ قوم پشتون" )بخاطر عقده ای ک

مخابرات از سوی پرزدنت داوود بدل گرفته بود( در مدت خانه نیشنی دست به نگارش کتابی زده که واقعا 

قبل از هرکس دیگر درحق خود ظلم کرده است، وهیچ ظلمی بیشتر از این نخواهدبود که خود را به عنوان 

رفی کرده است، درحالی که دانشمند نمی بایست تعصب دشمن درج یک پشتونها ویک شخص متعصب مع

داشته باشد. ایشان اگر نیت سوء در برابر تمام اقوام پشتون نمیداشتند، میتوانستند توانایی علمی خود را در 

ترجمه یکی دو اثر سودمند از زبانهای انگلیسی ویا روسی به فارسی دری بسرمی آوردند تا به حیث مآخذ 

  .اده دانشجویان ومحققان کشور قرار میگرفت ونام شان نیز همواره به نیکی برده میشدمورد رجوع واستف

، من این نکات را برای ایشان خاطر نشان کردم، 200۵باری در دیداری بااو درشهرگوتنبرگ سوئد درسال 

 ا آن نظریاتمگراستداللش این بود که او فقط نظریات دانشمندان خارجی را ارائه داده است نه اینکه خود ب

موافق بوده باشد.اما در مواردمتعدد وی پشتونها را در کتاب خود تخریب وتوهین کرده است که بحث مفصل 

آنرابه فرصتی دیگرمیگذارم. در هرحال از کسی که سالها در کرسیهای دپلوماتیک به عنوان نماینده منافع 

فته د؟ شاید این کالم حافظ مصداق پیدا کند که گافغانستان کارکرده، نگارش کتابی اینچنین بعید به نظر میآم

  :است

 

 ه سازد سکندری داندـنـیـکه آئ رـه هـن   نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند

 روری داندـــن ســیـآئ کـاله داری و   نشست تند و هرکه طرف کله کج نهاد نه

 داند تن دریـسخن گف که لطف طبع و   کسی شود آگاه "حافظ"ر دلکش ـشع ز



  
 

 

 6از 6

 

مناست استقالل افغانستان سروده اینجا ه در پایان به عنوان حسن ختام چند بند از غزل مرحوم شیون کابلی را که ب

 :بازتاب میدهم

 

 خوشی وعشرت وعیش وطرب بماست حالل    م حاصل آزادیـبه خون خویش نمودی

 رام هاللـخ بروی گنبـد نیلی اسـت تا    ده بـاد افغانـشیم صداهای زنـدل ک ز

 م شیر مجالـدر حریوش را نبود ـکه م    ن دلیران چـه پـا دراز کنیـسرزمیه ب

 فسانه ایست محال "افغان" که محو گشتن    سود صاف نماـد خود را حـاغ فاسـدم

 یالـدان خـویش دار خــپـی سالمت دن    مشت جنگی افغان بیاد خواهی داشت ز

 پا شل شود زبانش الل چشم کور و ز ز    کسی که فکر خیانت به ملک ما دارد

 که نیک هست این فالگیربه شادی پیاله     ن زمان"شیون" نیستـنماکی طرب بکار

  

 

 

 تذکر:
 نویسنده  این دیگر مطالب و  "اقوام گلستان افغانستان"   بلیـق های قسمت که باشد متمایل محترم خوانندۀ هرگاه

 فهرست به میتوانند مقاالت صفحۀ در نویسنده، برعکس "کلیک" اجرای با کنند، مطالعه نوری( را هم احمد ولی(
 !شوند رهنمائی وی "آرشیف"

 

 بخش اول قسمت چهل و پنج را به کمک لینک ذیل مطالعه فرمائید:

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_٤5_1.pdf 

 قسمت چهل و پنج را به کمک لینک ذیل مطالعه فرمائید: دومبخش 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_٤5_2.pdf 
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