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2 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  

 
 

 

 2۳/۰1/2۰1۷                                                                                                      عبدالحی حبیبی 

 پشتونخوا
 

 پاك خاك حصه   یك اند، نوشته چیزى افغانستان و پشتون به راجع بدینطرف قرن پنج مدت از نگارانیكه نامه و جغرافیون

رخین بقول طولش كه اند، )روه( نامیده آنرا با عظمت كوهسار و وطن  بگكهر، توابع و تاسیوى هند بهر از مغل عهد مو 

 شماالا  كه است، واقع آن بین در بلندى كوهاى هاى سلسله و بوده هلمند و قندهار و كابل ابدال )پنجاب( تا حسن از عرضش

 اشاره نیز بریطانى اسالمى انسائكلوپیدیاى و است معلوم طوریكه ولى (1میگرد ) منتهى كاشغر حدود و چترال و گلگت به

 هند در افغانى مهاجرین مسكن و  "روهیله" را ها آن و نامیده، اسم باین را افغان زمین سر هندى همسایگان نخست میكند،

 بسى تسمیه   در كه بوده غیره و غور غر، افغانى كلمات همان با مرادف روه كلمه ظاهراا  كه ( 2گفته اند )   "كهند روهیل"

 و ... غیره و غور - غرشین -غلزائى - غرزى چون است، بوده دخیل سابقه عصور در افغانى بلدان و نقاط و قبایل از

 پاختیا، پاكتیا، كلمات كه دارند، ربطى پشتان و پشتون اصل بهمان شویم، دقیق دیگر نقاط و بلدان اسامى در اگر همچنان

 پاختیار كلمه   به نسبت روه كلمه   كه است معلوم نگاشت. پس میتوان مثال بطور را غیره و حالیه رود پشت و بست، پشكند،

 كه است، بوده هندوستان و هند به محدود و تر نو یافت، میتوان االسالمش قبل یونانى تاریخى آثار در كه آن مشتقات و

 .است شده تاریخ و ادبیات داخل و یافته شهرت مغل سلطنت عصر در مخصوصاا 

 به را خود وطن پشتونها خود كه را دیگرى نام یك زنیم، ورق را پشتو زبان پیشین آثار و كهن ادبیات اوراق وقتیكه ولى

 دارد، و را شدیدى نزدیكى پكتیا و پاختیا، تاریخى نامهاى با كه است خوا( )پشتون از عبارت آن و بینیم، مى اند نامیده آن

 : نمائیم ذكرى تاریخى تسمیه   ازین پشتو قدیم ادبیات استناد به كه خواهیم مى سطور درین ما

 را تسمیه این نماید، شكایتى مشرق شعراى بدستور هموطنانش اخالق از میخواهد موقعیكه پشتو ادب پدر خان خوشحال 

 : میگوید و آورده یكجا روه نام با

 دئ دا ئې حال دي پښتونخوا د ښه چي هر

 دي سرى وائى وكڅ ئې ته بدو هغـــــــــــو

 قلمى( كلیات ۷۷۰)ص

 احمدشاه اعلیحضرت اولین جانشین سلیمان شهزاده استاد و قندهار زبردست ادباى از كه كاكړ پیرمحمد مرحوم همچنان

 :سراید مى پشتو شعراى از یكى بمدح راجع اش قلمى دیوان ٤2 صفحه   در باباست،
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 2از 2

 كي تونخواــپښ پــه ده د دئ شعر لكه

 شعر افغان د وخت دا په وي لږ به بل

 قلعه   وسط مدفون بابا، كالت به مشهور معروف، متى شیخ اوالد )از خلیل زى متى نعیم میان كذ لك                        

 : گفته خویش قلمى دیوان 1۷٥ صفحه   در است ملى زبان بزرگ ادباى از كه كالت(

 كړ خراب سترگو آشنا د مي ملك زړه د

 مغلو روــس دئ واــپښتون ىــلـوه ـهكـــ

 نامیده "خوا پشتون" را خود عزیز وطن كوهسار سالفه عصر در پشتون ملت كه توانیم مى گفته فوق ادبى آثار استناد به  

رخین چون ولى اند،  دور خود ملت و وطن از متاسفانه یا اند، بوده اگر و نبوده آنها، خود از تر زیاده قدیم جغرافیون و مو 

 شیر ملت این وطن كوسهار وقایع، و تاریخ تحریر در بنابرین اند، نموده تعقیب را همسایگان نگارى تاریخ سبك یا و افتاده

 را خود آزاد كوهسار و زاد و بوم افغانها خود اند و اال برده نام بوده، معمول همسایگان بین در اصطالحیكه به را دل

 واقف شان خود اصطالحات و لسان از و زیسته  ملت بین در ادبائیكه آثار در چنانچه نوشتند، مى و میگفتند، پشتونخوا

 كسانیكه و محترم خوانندگان تا كردیم، اقتباس معروف ادباى آثار از را بیتى چند  مثال بطور ما كه شده، ذكر نام همین اند،

 .باشند واقف و شناخته را عزیز وطن تاریخى نام همین دارند، عالقمندى وطن ادبى و تاریخى شئون به

 تر موزون و دلچسپ طرف هر از بران بنا نیست، پدید دران اجنبى السنه   از اثرى از و بوده ملى قح به لسان نام این چون

 بوده موطن و مسكن و طرف بمعنى پشتو)خوا( در كه زیرا نشود، اشتباه مورد پارسى)خواه(  با پشتو ولى)خوا( است،

 شهرت از پیش ما گذشتگان و اجداد كه است نامى میكند و افاده را )افغانستان( مرام همان )پشتونخوا( اسم عیناا  كه است

 (.۳نیست) دلچسپى از خالى پشتون اینده   نژاد و ما براى و شناختند، مى نام بدان را خود ملى، وطن بزبان دیگر، اسماى

 ماخذ:  

 معصوم سید سند تاریخ و هللا نعمت تاریخ و جهان خورشید و ترین تور سعادتخان السعاده خصائل شود مالحظه - 1

 .غیره و قندهارى

 خود نامه   سیاحت در و كرده، سیاحتى سند اطراف در هـ ۳۰٤ سال در مسعودى عرب سیاحین و جغرافیون از یكى -2

 اصطالحات از مسعودى كه رهبوط ۀكلم نیز درینجا كه "الرهبوط ببالد یعرف والقندهار" نگارد مى ( اول ج ۳۷2 ص)

 .میرساند نزدیكى روه به باشد، كرده اخذ هندى

 .۷۰ _ ٦٨ ص ،۷۷ مسلسل  شماره   ش، 1۳1٦ سال كابل، ۀمجل - ۳ 

 پایان 

 

 


