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مین  - 53مین سالروز والدت و  - 18به تقریب 

 مرحوم محمد طاهر بدخشی سالروز شهادت

 : فاضلتهیه و ترتیب

 بازی در بارهء کلیمهء آریانا و آریانا .8

قررررآر آخررررین تحقیقرررات ولمررری برررورسوآزی و سوسیالیاررریی در برررارهء نخآدهرررای بشرررری  آنهررر  نررره خرررا لررر    فقررر  مررری 

نگررررو سررر ن زد  کررره آز رآ قرررنگ بررره آسرررا  رنگ رسررریی  -مغرررولی   - هنررردو آرویرررا ی     -تررروآز آز سررره نرررخآد: آلررر  

 سفید و زرد و سیاه میگفیند.  -ها

 

 

 
 آبی مزآرشری  بارگاه مقد  در شمال کشور ماجد

 

کلیمرررهء آریانرررا برررازی مربررروط بررره تیوریارررین هرررای فاشیارررا آلمررراز و دیگرررر سرررفید یوسررریاز آسررری ماری آرویاسرررا کررره    

در قرررررز بیاررررا آخیرررررآم شررررده  و کرررردآم آسررررا  ولمرررری نرررردآرد  و در آو  فاشیارررر  هیلررررری در زمرررراز نادرشرررراه و آوآیررررل 

وزیرررر م رررار   تررراری  نویاررراز سررردآر ن ررری  سررلتنا یارررره  ااهرشررراه  باینجرررا رسرررید. آز یررا طرررر  بنرررا بررره فرمرررای  

آز  لیررر  کردنرررد. أ نرررام قررردیمی کشرررور آریانرررا بررروده  تررر رآ جمررر  و آیررراری در برررارهء آینیررره مهرررد آریرررا ی هرررا آینجرررا بررروده و

لر  در قالرررب شیونیاررر  یشررریوز تنلرررور کررررده  ـهیرررشیاررریی تیوریارررینهای نرررخآد یرسرررا دورطرررر  دیگرررر  آیرررن تیررروری فا

رزی  آمررراز   و یشررریو مرکرررهء آز در حاشررریهء آنجمرررن آدبررری توسررر  آمرررین   بدننالرررهء ف الییهرررای آبیررردآ ی محمرررود طررر

دریرررانی و ی قرررو  حارررن قریشررری  یرررا سلارررله ف الییهرررای آدبررری باسرررا  تیوریهرررای فاشیاررریی ماهرآنررره آ ررراز شرررد  کررره 

و رسرررمی سررراخین زبررراز یشررریو برررا آزبرررین برررردز آنجمرررن آدبررری و ت ررروی  آز بررره یشررریو تولنررره  8581-8581در سرررالهای 

  فرمرررراز و یشرررریونیزه کررررردز م ررررار  سرتاسررررر کشررررور  درسررررا در آو  هیلررررر و ی رررر  وسرررری  جهررررانی تیوریررررا توسرررر
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کررره آتحادیررره  ی نررری دریرررن سرررالها آز ییترررر  کوشررر  ب مرررل آمررردنرررخآدی و فاشیاررریی در سرآسرررر جهررراز وملررری گردیرررد. 

قنایررررل یشرررریوز هررررای مارررریونهء قاررررمیهای جنررررو  و شرررررن آفغانارررریاز  کرررره کمیررررر آز یلرررر  نفررررو  کشررررور رآ تشررررییل 

ادل مصرررر و کلررررده ریرررر  گویرررا ینلهزآرسررراله  م رررر أیگانررره ملررررا ز  جرررا بزننررررد و بررررآز ترررمیدهنرررد  بحیررر  یررررا ملیرررا و 

ود یرررا شرررجرهء انرررد هرررزآر سررراله ء خیرررز مربررروط بررره سیاسرررا و آقیصررراد  رررر  بررررآی خررروآزی نرررو سبارررازند. ی نررری برررور

رآی آمییررراز دآشرررین خرررود کررررده و تررروجهی بررر  مررردوز  بارررازند ترررا آز دیگرررر ملییهرررا ی کشرررور یرررا سررررو گرررردز بلنرررد باشرررند

ا و منرررارز سیاسررری  ترررا آحمرررد ولررری کهرررزآد  مررروءر  تاجیرررا و یرررکررره دریرررن قارررما آز آقرررای  نرررار  مررروءر  تاج ؛باشرررند

و تورویانررررا و موالنررررا محمررررد ولرررری هنرررردی دریررررن رآه آجنررررارآ و دآو  شرررری ه  و دیگررررر مارررری دمین دولیرررری ارررروز  رررردقی 

طلنانررره موءاررر  بررره ترتیرررب آیرررن شرررجرهء سررراخیگی و  یرررر ولمررری منینررری برررر تیوریهرررای فاشیاررریی و تن ررری  طلنانررره و 

آلنیررره سرررردآر نجیرررب    .ریانرررا  و آریانرررا برررازی رآ در آوردآمییرررازخوآهی گردینرررد. خصو رررا آحمرررد ولررری کهرررزآد گنرررد آیرررن آ

« خرآسررراز» لیررر  و نشرررر کررررد. دریرررن جرررا بایرررد آز رسرررالهء بنرررام أز رآ در سرررالهء بنرررام   آریانرررا  ترررخگ رررهء آ یانررراوورت

آقرررای  نرررار نیرررز یرررادآوری گرررردد کررره در حقیقرررا ویرررن آل مرررل خفیفررری در مارررایل آز آریانرررا یرسررریی شرررمرده شرررده مررری 

  برررا روخینرررد  ی نررری جنرررو جهرررانی دومد آفووریارررینهای موءاررر  آز در آتشررری کررره خرررتوآنرررد. برررا وجودییررره هیلرررر و تی

ینجررراه میلیررروز آناررراز م لررروم دیگرررر سررروخیند و محرررو شررردند  آمرررا میررررآپ کتیررر  ولمررری و سیاسررری آز آریانرررا یرسررریی در 

سررفانه همرره تحصرریل یافیرره گرراز آیررن سرری سررال آخیررر آز آز بررره أمررا تررا هنرروز در جریرراز برروده و می ورررون ترراری  کشررور

ی نررری آز آفاررانه هرررا  وری هرررای نررخآد یرسرریی  یرررر ولمرری  مصرررا  مرری باشررند.سرررطاز خرروز آریرررا یرسرریی  مننرری برررر تیرر

 أآ آز آریانرررای موهررروم شرررروم مررری کنررری . میررررآ بررردوز آنیقررراد ولمررری در بارررا ی یرفیررره آیررر  و نرررا آگاهانررره هرررر ایرررزی ر

سرررفانه در آیرررار تررراری ی بررررآدرآز  ربررری و وآرپ دیگرررر تررراری  کهرررن آیرررن منتقررره  آیرررن شیونیاررر  برنرررو دیگرررری میجلررری 

روزی خرررود مررریررره مرررارآ آز حررررن تنگن رآنرررهء ملررری آگردیرررده آسرررا  کررره نررره تنهرررا مرررارآ آقنرررام و آفهرررام نمررری کنرررد  بل

مشرررمیز مررری سرررازد. همرررین طرررور در آیرررار تررراری ی بررررآدرآز شررررقی و وآرپ سررروم آیرررن منتقررره حررررن زمرررین خررروآرگی و 

آیرررار تررراری ی دیگرررر  ی شرررود.شیونیاررر  حیررری در آیرررار دورآز میرقررری برررودز نهررررو آیرررن آدوررراء بررره نحرررو دیگرررری دیرررده مررر

بررررآدرآز منتقررره  ی نررری تاجییهرررای جانشرررین سرررغدیاز  ن رررر بررره آ رررول و یرناررری  هرررای میرقررری آی کررره دآرنرررد  تنهرررا 

روزنررهء آمیرردی آسررا برررآی روشررنی ولمرری کرره شنارریاز ترراری  آیررن منتقرره رآ بررا سررا  ریالیارر  و آنلرره وآق یررا برروده 

یی  کارهرررا ی دریرررن حصررره آنجرررام شرررده اررریبرررورسوآزی و اررره سوسیالز ولمررری اررره آلنیررره در دیگرررر مرآکررر روشرررن سرررازد. 

کررره مرررا ترررا هنررروز برررهز دسیرسررری نیافیررره  آیررر   و مقامرررات تررراری  نویاررری آینجرررا  آیررررآز و نررری  قررراره آز رآ رسرررما ن  یرفیررره 

آنررررد. گویررررا مرررری خوآهنررررد ناررررل جرررروآز کشررررورهای خررررودرآ سرشررررار آز بررررادهء شیونیارررر  و ناسیونالیارررر  تنگن رآنرررره 

تن ررری  نرررخآدی و سررری  ملررری خرررودرآ برررر دیگرررر ملییهرررای کشرررور خرررود میررردآوم نگهدآشررریه و آز رآ توجیهرررات نگهدآشررریه  

 تاری ی کرده باشند. 

خگ ررره: ی نررری مرررا ننایرررد  یرررر شررر وری آریایرسررریی رآ در بارررا قنرررول کنررری  و بررری آسررریناد بررره تررراری  و فرهنرررو ملررری و 

یوسررریاز نجیرررب بررروده و بررره تنهرررا ی و م جرررزه آسرررا  ولمررری بگرررو ی  کررره نرررام قررردی  کشرررور مرررا آریانرررا بررروده و آنهرررا سرررفید

فرهنرررو و تمررردز ملررری مرررا و آیرررن منتقرررهء جهررراز رآ گ آشررریه آنرررد. مرررا بررره منررراط  مررردنی شررررن و  رررر  و شرررمال آسرررا  

 کشور همیشه باید توجه و آحیرآم دآشیه باشی . 

 

 :در بارهء کلیمهء آیرآز و تمدز آیرآنی .2
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ب رررد آزینیررره رضرررا خررراز قرررزآن توسررر  آسررری مار برتانیررره جانشرررین شررراهاز قاجرررار  ترررر   گردیرررد  و برررا رشرررد فاشیاررر  

هیلرررررری در کشررررروره شیونیاررررر  رآ سیاسرررررا خرررررود قررررررآر دآد  و دم آز شهنشررررراهی زد خوآسرررررا نرررررام رسرررررمی آخیرررررر 

  Persiaام یرشررریا    فرررار   برررود و آز رآ  ربررری هرررا و آسرررناد و قرآردآدهرررای رسرررمی خرررود شررراز بنررر  کشررروره رآ کررره 

و بررراین نارررنا شررر وری آز دولرررا آفغاناررریاز آجرررازهء رسرررمی گرفرررا ؛ و   یررراد مررری کردنرررد  بررره آیررررآز تررراری ی تنررردیل کنرررد

  تررراه ن رررری قرررومی و یشیونیاررر  شررر وریوشررر وری و آز نگررراه که دوربینررری  یرنگررراآز  دولرررا یشررریونیزهء نادرشررراهی

کرره آیرررآز باشررد  برره رضرراء خرراز ب شررید  و آنهرر    منتقرره رآ نررول کرررده و نررام ترراری ی یررر محیرروآیآیررن لررا ب شرری رآ ق

بدسرررا نویارررندگاز شیونیارررا و ناسیونالیارررا آنجرررا  رآفیرررا ی آه آیرررن رآ قاییرررد و ب ررردبرررا تمرررام محیررروآی تررراری ی و جغ

انررراز یرررروره گردیرررد کررره گویرررا بلررر  و ت رررار  فاریرررا  و جوزجررراز  کابرررل و زنررره  هررررآت و سیاررریاز وجرررود ندآشررریه  نررره 

ل آلررردین   نررره سرررنا ی  نررره حمیرررد آلررردین و نررره جرررامی آی دریرررن جرررا زآده و نررره دربارسرررلتاز محمرررودی درینجرررا موالنرررا جرررگ

برررره  بریررررا برررروده  کرررره فردوسرررری طوسرررری در شررررهنامه جاویرررردآز خررررود آز رآ بنررررام شهنشرررراه آیرررررآز زمررررین خوآنررررده آسرررراز

 رررگ وآقررر  در سیاررریاز    و ی قرررو  لیررر  زرنجررری   ف شرررهادت بگجررروآ  تررراری   طررراهر فوشرررنجی  ف رررگ وآقررر  در هررررآت 

شررراهاز  زنررروی   شررراهاز  ررروری  و شررراهاز سرررلجوقی کررره مرکرررز هیلیررردآم شررراز در فرررار  دیرررروز و آیررررآز آمرررروز 
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ننررروده   درهرررزآرآز جلرررد تررراری  و دیررروآز آشررر ار و یرررره بنرررام شررراهاز آیررررآز زمرررین و خرآسررراز زمرررین قررررآر دآده شرررده  

جمرراهیر آسرریای ه آی آو رر  فررار  دیررروز و آیرررآز آمررروز بررا جرردآ خوآنررده شررده آنررد؛ کرره گرراهی همرره و زمررانی حصرر -جرردآ

آگرارررره آمرررروز آیرررررآز نررررام رسررررمی تحررررا سرررلته سیاسرررری و حیتررررهء جغرآفیررررا ی خرررود دآشرررریند.  رمیانرررهء آمررررروزی رآ د

حه گ آشرررریه و  ررررلررررا محمررررد زآ رررری ومررررا آسررررا  و آز رآ شیونیارررر  یشرررریوز دشررررناخیه شرررردهء کشررررور هماررررایهء  ربرررری 

یررری کررره همررره ولمرررای تررراری  و جغرآفیرررای  رررر  و مشررریرقین شررروروی سررر ن آز تمررردز  رررر  ن رکررررده  آمرررا برررازه  وق

آیرآنرری میزننررد  مرررآد شرراز فررگت آیرررآز   ی نرری منتقررهء آییرره آیرررآز آمررروز  آفغانارریاز آمررروز و یررا حصررهء شررمالی 

  د  و وآرپ آز تاجیارررریاز آمررررروز آسررررا  میناشررررد. و هرررر  وقیییرررره ایررررزی بنررررام ترررراریدریررررای آمررررو رآ در بررررر مرررری گیررررر

سرررنا ی  فردوسررری    شرررود  نررراگریر در بردآرنررردهء رودکررری ا نوشررریه شرررده و مرررییرررآدبیرررات آیررررآز و یرررا آدبیرررات دری تاج

م  آنررروری  اهیرررر و آمیرررر ن رررامی  خاقرررانی  وترررار  حرررافی  سررر دی  جرررامی  بیررردل  خیرررا دقیقررری  حن لررره  موالنرررای روم 

و  نجررره و شررریروآز  در طرررو گهررررآت  درو   کررره در ب رررارآ  و سرررمرقند  دربلررر  و فاریرررا   در بررراد ین خاررررو بررروده

کررره آمرررروز ایرررزی در جمررراهیر آسررریای میانررره      زیاررریه و آیررراری بوجرررود آورده آنررردنیشرررایور  شررریرآز و یرررره تولرررد شرررده

تررراری  ایرررزی در آفغاناررریاز آمرررروز و ایرررزی در آیررررآز آمرررروز وآقررر  آنرررد. آینهرررا رآ نمررری تررروآز آز هررر  مجرررزآء نمرررود. 

   بصرررورت یرررا کرررل تررراری  ییررری آز آز زبانهرررای قررردی  و یرجم یررراو  نررری دری فارسررری زینررراآدبیرررا زبررراز برررین آلمللررری و 

هنررررد و ورررررآن و ترکیرررره نیررررز میرررردآول و  ی آیررررن منتقرررره برررروده   کرررره حیرررری در دورآز هررررای ترررراری ی م ررررین در نرررری  قرررراره

تنهررا شرر ر  رسررمیا دآشرریه آسررا. جهررانگیر آم رآتررور مغررل هنررد  سررلتاز سررلی  خلیفررهء وتمررانی آسررگمی برراین زبرراز  نرره

مرراز مرری نوشررا  وآریررین رشررار ترررکمن برراین زبرراز گرر  میررزد و فمرری گفینررد بلیرره فرمرراز نیررز  ررادر مرری کردنررد. نررادر آف

سررررر سلاررررلهء   آم رآترررروری نررررادر ترررررکمن  ی نرررری رحرررری  خرررراز  سررررر سلاررررلهء آزبییررررهء ب ررررارآ  و آحمررررد شرررراه آبرررردآلی

آز یردآخیررره و فررررآمین خررروی  رآ بررردآز آبرررگ  مررری سررردوزآ ی آفغانیررره  هررر  بررراین زبررراز مرررییل  بررروده و برسرررمیا دربررراری 

همرررین طرررور قاجارهرررای ترررر  آز رآ رسرررمی نگهدآشررریه آنرررد و یرررروره نمررروده آنرررد. آنقرررگ  سوسیالیاررریی آکینرررر کردنرررد. 

ترررروآم بررررا نررررام رودکرررری و فردوسرررری در جمهرررروری جدیررررد آلیشررررییل تاجییارررریاز آز رآ توسرررر  وینرررری و الهرررروتی آبرررردی 

بگخرررره   اررره محمرررود طررررزی  جررره آمررراز    اررره نرررادر و اررره اررراهر  نیوآناررریند جرررز سررراخا  و مهرررر ترقررری برررر آز زد.  

برررا وجرررود آینیررره آز شررریر ولررری ترررا سرررقوط طاهرشررراه  نیوآناررریند زبررراز بررره آیرررن زبررراز حرررر  برننرررد و فرمررراز بنویارررند. 

   قایرررل قنایرررل یشررریوز رآ جانشرررین آز سرررازند  و بررره آز آولیرررا و آرجحیرررا   باسرررا  ج رررل تیررروری آریرررا ی آکتریرررا نفرررو

گویررررا ن ررررام جدیررررد  اآولررررین آوگمیررررهء ن ررررام جمهرررروری بررررازه  بزبرررراز دری آبررررگ  شررررد و موءسررررن جمهوریررررشرررروند. 

یشررریو  بررره ب رررد   8581خرررود رآ بررره زبررراز دری آیررررآد کررررد؛ و آگراررره آز « خترررا  بررره مرررردم آفغاناررریاز»برنامرررهء دولیررری 

زبررراز دربرررار طاهرشررراه   زبررراز مقرررام ریاسرررا بنرررام زبررراز ملررری رسرررمی و آول یررراد مررری شرررود  آمرررا در وآقررر  قرآردآدهرررا  

شرررورآی ملررری  ولاررری جرگررره و مشررررآنو  ه هرررا وگررررجررره و آز همررره مهمیرررر زبررراز لویررره جرجمهررروری  زبررراز وزآرت خا

ی بررا تمرررام کوشرر  ن رری  خرراز هررا  محمرررد یرری برروده و هاررا. حر  بصررورت ومرروم و آکتریرررا زبرراز دیهجرگرره هررای گ شرر

گرررل خررراز هرررا  یویرررل هرررا  و قیررروم هرررا   زبررراز وزآرت خانررره هرررا و دوآیرررر و حیررری زبررراز ضرررن  آحررروآالت شررراز نیوآنارررا 

بترررور میررردآوم یشررریو گرررردد. همرررین آمرررروز بررررآی زبررراز و آدبیرررات دری هررریب محرررل رسرررمی حمایررره وجرررود نررردآرد و بررررآی 

م رررار   ریاسرررا آنیشرررا  یشررریو در آطگورررات و کلیرررور و آمریرررا آنیشرررا  یشررریو سررره آدآرهء مهررر  : یشررریو تولنررره در 

لررره وجریرررده جریرررا باشررر ان حررر  آلزحمررره و کا ررر  و مبرررین آلمللررری یشررریو  گویرررا بیمرررا یوناررریو وجرررود دآرد  و بررری د

حیرررری     و برررره آرزآز تررررین قیمررررا «  دهنرررردگاز   یرررر یشرررریوز هررررا دآده مررری شررررود تحویرررل مالیرررره» بررررآی سرررریاه شرررردز 

  بلیررره برررا سررروآدآز  یرررر می صرررب یشررریوز گرررردد  نررره تنهرررا کاررری آز رآ نمررری خرررردشررروروی  ورضررره مررری آرزآنیرررر آز 

طورییررره هنررروز میاتنررره و قنالررره نویاررری در میررراز آخنرررار مهررر  و متالرررب مهررر  رآ آز زبررراز دری آسررریفاده مررری نماینرررد. 

مرررا برررا آولرررین آیجررراد   آآنهرررا بررره زبررراز دری آسرررا. برررا وجودییررره لغمررراز  سررررخرود و حررروزهء جرررگل آبررراد یشررریونیزه شرررده

  مترررل سررراب  تنررردیل مررری شررروند.وکرآتیرررا سیاسررری بررره منررراط  دری زبرررازوضررر  دم
 * 
همرررین طرررور حررروزهء گردیرررز و  

آرگرررروز در یررررا منررررارزهء دآ  دآیمرررری برررررآی حفرررری فرهنررررو و زبرررراز دزی هارررریند. زبرررراز مرررر هنی سرررروریهای ییییرررراو 

سررریغانهای قنررردهار نیرررز دری آسرررا.
 **  

بنرررا برررر ضررررورت آجیمررراوی هیلوقرررا آزفررررآ گیرررری   آزآلنیررره  همررره آینهرررا و دیگرررر

شرررفاهی و یرررا آدبررری زبررراز یشررریو رویگرررردآز ننررروده و ننایرررد باشرررند. خلقهرررای همارررایه و مجررراور همیشررره  همانتورییررره 
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  تحمیرررل و آجنرررار یررراد گرفیررره دآد وسرررید آقیصرررادی دآرنرررد  زبانهرررای ییررردیگررآ بصرررورت طنی ررری و خرررالی آز کررردآم ت صرررب

اطر زبانهررا  نررری مررری شررروند  بررا هررر  تنرررادل لغرررات و سررنا مررری نماینرررد  و در همررردیگر تررردآخل و میگیرنررد  و بررره همرررین خررر

مرری نماینررد ووجرروه مشرریر  قابررل فهرر  ییرردآ مرری کننررد.
 *** 

هررر قرردر شرر رآی می صررب یشرریو باسررا  شیونیارر  آورنررو و 

سررررلتهء  جرگرررره    کرررروت  و دهررررا لغررررات دیگررررر ترکرررری در وقررررا فرنررررو رآ میرررررآد  یرررراد کننررررد   بررررازه  لغررررات آولن   

قله ـآم رآترروری مغررل هنررد  دریررن منرراط  و گرر ر فرراتحین مغررل در زبرراز یشرریو ترسررب کرررده و مینلررور باقیمانررده کرره بررا قلرر

  رحمررن بابررا  حمیرررد و آز رآ تلفرری مرری کننررد. طورییرره آدبیررات کگسرریا یشرریو  ی نررری دیرروآز هررای خوشررحال خرراز خیررا

ری آسرررا و وربررری مفرررر  رآ آقینرررا  نمررروده آنرررد  بلیررره  یرررره نررره تنهرررا مترررل زبررراز یشررریو مشرررحوز آز لغرررات و کلیمرررات د

یرررر آز ترکیرررب و جمرررگت و سررریان و سرررنا زبررراز و آدبیرررات دری آسرررا کررره بررره همرررین آسرررا   حیررری یرررا دری زبررراز برررا 

فرهنرررو بررردوز تحصررریل و دآنارررین کامرررل زبررراز یشررریو آز آز هرررا آسررریفاده مررری توآنرررد.  آشررر ار فارسررری تیمرررور شررراه  شررراه 

مرررال آلررردین  و رسرررایل و کیرررب آخونرررد درویرررزه و ییرررر روشررراز آزیرررن م لوطیرررا و آفررراده شرررجام  خوشرررحال خررراز و سرررید ج

کارررانییه مررری و آسررریفاده و تارررل  و رسرررمیا و هجولیرررا زبررراز و دبیرررات دری شررراهد محیررر  و آنیرررار نرررا یررر یری آنرررد. 

یررر نشرراز تغییررر دهنررد  آشرریناه مرری کننررد. درحالییرره تجررار  ینجرراه سررال آخخوآهنررد آیررن وضرر  موجررود رآ برره نفرر  یشرریو 

حالییررره بصرررورت باشرررد  درمیدهررد کررره انرررین تحریرررا شیونیاررریی و آمییرراز طلنانررره  آگرررر کمررری بررره نفررر  یشرریو وآقررر  شرررده 

برره نفرر  آتحرراد  –  برره نفرر  یشرریو زبانهررا  برره نفرر  برررآدری خلقهررا مرردت آیررن قرردر آنیشررا  مییرررد . آمررا طنی رری هرر  دریررن

یهلررروی بررررآدر رشرررید دری خرررود بررره بلرررو  و تیامرررل  ملررری تمرررام نشرررده آسرررا. بگررر آر یشررریو بحیررر  یرررا خررروآهر جررروآز در

 برسد  بدوز آینیه در تقابل ه  گ آشیه شوند. 

بررررود. گرارررره « یشرررریو -دری» دو زبانرررره  … بررررود ش صرررریسررررال در ییرررری آز دوآیررررر دولیرررری کررررار مییررررردم و آمررررر مررررا  83مررررن مرررردت قریررررب  * . 

د  مرحرروم نویاررنده رآ کررامگ تا یررد مرری نمررود  کرره برره مجرررد رفرر  قیررود هیلگرراه بررر زبرراز نیرراورده بررود کرره منتقرره شرراز یشرریونیزه شررده  آمررا حرر

 دوباره به زباز مادری شاز  حنا می کردند. 

تررررور شرررد  آز فارسررری زبانهرررای قنررردهار  8513ور زنررراز قنررردهار و در سرررال مرررکررره ر رررین آ«  رررفیه ومررره جررراز» رحومررره  ** . بترررور مترررال م

 بود. خدآی  بیامرزد. 

دری مررررن کرررره ف ررررگ در یررررل ارخرررری سرررریونا دآرد  سرررراب  در بنرررردر آمررررام  رررراحب شررررهر قنرررردز دکرررراز دآشررررا. روی  *** . ییرررری آز دوسرررریاز یرررر

 ضرورت زندگی زباز آزبیی رآ خیلی روآز  حنا می کرد. در حالییه زباز مادری آه یشیو بود. 

 

آیرررررآز آمررررروز و تاجییارررریاز آمررررروز  یررررا  -میرررررآپ مشرررریر  فرهنگرررری آفغانارررریاز آمررررروز   .5

 فارسیآدبیات دری 
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 ن امی گنجوی رح

ف رررگ قصرررهء ترکررراز خجنرررد و  لجرررا ی هرررای یرررامیر و تاجییاررریاز   و قصرررهء آزبیهرررا   ترکمنهرررا  و یشررریونها  بلواهرررا 

خودمرراز رآ مرری گرر آری  . و آینیرره سرری  ملرری درینجررا برره ارره آشرریال و اگونرره و توسرر  کرردآم ملییهررا و و یرررهء کشررور 

 کدآم آسی مار آمد وت می  یافا  می گ آری  بجای دیگر و ب د. 

فررراتحین ورررر  مارررلماز تقرینرررا در دوسررره قررررز قنرررل آز هرررزآرهء آمرررروز برررا آشرررغال مررردآین و سرررقوط ساسرررانی هرررای فرررار  

نهر وشرررمال  رررر  هنرررد ترررا سراشرررمه هرررای سرررند   جیحررروز و سررریحوز رآ آشرررغال کردنرررد. آز ترکیرررب   خرآسررراز و مررراورآل

و گاررریره  دفرهنرررو گ شررریه آیرررن منررراط  و فرهنرررو آسرررگمی وربهرررا زبررراز و آدبیرررات دری تیامرررل کررررد  بررره آو  رسررری

و  لیررر  بروآیرررات مییوبرررهء موجرررود گفیررره مررری تررروآنی  ی قررر -آز شررر ر دربررراریو آنهررر  یافرررا. آگرررر رسرررمی گررر  برررزنی   

آیرررن منررراط  برررود کررره بررره شررراور وربررری   آهنگررررزآده سیاررریاز سرررر سلارررلهء دومرررین دودمررراز محلررری و ملررری  یرورررر 

مرردآح گفررا: مرررن آیررن زبرراز رآ نمیرردآن  و آگرررر مییرروآنی برره دری قصرریده بگرررو و شرر ری بارررآء. زیرررآ قررروت و   و  سرررآء

محلررری و ملررری  یرورررر  آیرررن منررراط  رآ تحریرررا قت رررهء مشرررهور حن لرررهء باد یاررری م ا رررر طاهریررراز  آولرررین دودمررراز 

 اشیده بود  که گفیه بود:

 مهیری گر بیام شیر در آسا            شو ختر کن زکام شیر بجوی
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 تندین ی قو  لی   فار

ب ررررد آزیررررن کرررراروآز حلرررره آز سیارررریاز و هرررررآت بارررروی مرررررو  کرررره دآویررررهء ویرررراری خررررودرآ برررره آز آ رررراز کرررررده بررررود. 

ند  رودکرررری  رهارررر ار گردیررررد و آنجررررا در دربررررار سررررامانیاز توسرررر  نصررررر  بل مرررری  مررررروزی   بلرررر    شررررهید   و سررررمرق

بررراز رسرررمی م یررراری  بحیررر  رقیرررب زبررراز رسرررمی زدقیقررری  و یرررره یرررروره یافرررا و بیرررا  شرررهید  و رودکررری  ولررروآلجی 

وربررری تنررردیل شرررد. قافلرررهء یرررر برررار مررر کور بررره  رررزنین فررررود آمرررد و در برررار آل  زنررروی بررراو  خرررود رسرررید. آز یرررا طرررر  

گشرررا و حماسرررهء زبررراز دری رآ بررره یایرررهء آولیررراد وآودیارررهء هرررومر   ؟ موءبرررددر شرررهنامه فردوسررری مینلرررور و  شررر ر

یونرررانی رسررراند  و آز جانرررب دیگرررر اررروز وقرررد گاارررریه در نشرررر تررراری  ماررر ودی جاویررردآنی گشرررا و انررراز کرررراخی آز 

بنرررراگرآز  ومرررراءموز مانررررد.  آدبیررررات دری یردآخیرررره گردیررررد کرررره برررررآی همیشرررره آز برررراد وبررررارآز و گزنررررد حرررروآدپ محفرررروا

ونصرررری  فرخررری  منرررواهری  و اهار رررد شررراور و نویارررنده دیگرررر آسرررا کررره آز زمررراز سرررلجوقی  –م ررررو  آیرررن کرررا  

هرررا ترررا آمررردز انگیزیررراز  کررره آیرررن منررراط  تقرینرررا آدآره مررری کردنرررد و زنررردگی مررری کردنرررد  دآرآی دههرررا نویارررنده و شررراور 

د  آنررروری  وترررار  موالنرررای روم  ن رررامی  خاقرررانی و سررر دی برررزره جهرررانی ماننرررد نا رررر خاررررو  سرررنا ی  ماررر ود سررر 

 گردید. 

 

 

 
مجامهء آسماویل سامانی در شهر دوشننه  یا آمیر برجایهء سامانی که بر مااحیی میشیل آز آفغانایاز آمروزی  آیرآز و 

 تاجییایاز حی  میرآند و نیز باو  آنیشار ومی  آسگم در آسیای مرکزی شد. 
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رآ کرررره مرحرررروم آمیررررر حنیررررب   خررررادم دیررررن مرررری خوآسرررریه آز هنررررد وآیررررن « دروآزهء  ررررندل»  شرررراید در قنررررل آز حملررررهء آنگلررررینبررررازآر  زنرررری 

 بیاورد  ب د آز آت  زدز همین میاز برده شده بود. 

 

 رح یار  نزدیا به بارگاه آبدی سنا ی  زنوی :شهر  زنی
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 یدر رسی  دآسیاز آسا« زآل»طفل ییشروی فردوسی بزره 

 

 س دی شیرآزی رحشی  آجل 
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 رآ «دو خرما»و  «دو سرقند»آگر آز تر  شیرآزی بدسا آرد دل مارآ     به خال هندوی  ب ش  

ن رررر بررره جریررراز تررراری  و وآق یرررا آمرررر  هرررر آنقررردر نویارررنده و شررراور و دیگرررر مفررراخر فرهنگررری آز اهرررور طاهریررراز  

مررراورآلنهر  خرآسررراز  و فرررار  کررره بوجرررود آمرررده آسرررا  میررررآپ ارررل  کامرررل انگیزیررراز بررره  رررفاریاز  و سرررامانیاز ترررا ت

مشررریر  تفییرررا نایررر یر جمررراهیر شررروروی آسررریای میانررره   خصو رررا تاجییاررریاز   آفغاناررریاز آمرررروز و آیررررآز آمرررروز 

آز متال ررررهء و ییجررررا نمررررودز  آسررررا  کرررره هرررریب مررررور   آدبیات شررررنا   و شرررر   می صرررر  زبرررراز شناسرررری نمییوآنررررد

باسرررا  تصرررمیمات سیاسررری و جغرآفیرررا ی آمرررروز تفییرررا نمایرررد. کررردآم آیرآنررری آمرررروز  و یرررا آنهرررا رآ  رررر  ن رررر کنرررد

ل رررهء آشررر ار رودکررری اآنرررد تررراری  آدبیرررات ملررری خررروی  رآ بررردوز نرررام رودکررری  بررردوز متوآمرررروز مررری ت وکررردآم آفغاناررریانی

دکررری شررراور ویرررا دورهء سرررامانیاز ب رررارآ نشرررین  وآقررر  در آزبیاررریاز آمرررروزی  آ ررراز کنرررد. در حالییررره آمرررروز بحررر  رو

ملررری تاجییاررریاز آسرررا  گراررره در شرررهر ب رررارآی آمرررروز وآقررر  آزبیاررریاز زیاررریه و آیررراری بوجرررود آورده آسرررا. کررردآم 

مرررور  و نویارررنده تررراری  آدبیرررات تاجییاررریاز یرررا آیررررآز آمرررروز مییوآنرررد تررراری  آدبیرررات تصررروفی آدبیرررات دری رآ بررردوز 

الییررره آو درقلررررب آفغاناررریاز آمرررروز زآده  زیارررریه   دهرررد  در حنرررام سرررنا ی  زنررروی و برررردوز متال رررهء آیرررار آز آنجررررام 

یرررا کررردآم مرررور  و تررراری  آدبیرررات نررروین آفغاناررریاز و تاجییاررریاز مییوآنرررد آیررراری بوجرررود آورده و دفرررن گشررریه آسرررا. 

تررراری  و تیامرررل  رررزل رآ بحیررر  یرررا ب ررر  آدبیرررات دری  بررردوز نرررام ومتال رررهء آیرررار سررر دی شررریرآزی آ ررراز و آنجرررام 

شررریرآز زیاررریه  آیررراری بوجرررود آورده و در آنجرررا دفرررن گشررریه آسرررا. آگرررر دقیقررری بل ررری وآقررر  در دهرررد  در حالییررره آو در 

آفغاناررریاز آمرررروز تولرررد شرررده و آولرررین شرررهنامه رآ بررره آرتنررراط دربارهرررای سرررروده و آز طرررر  آنهرررا تشررروی  شرررده  کررره 

آبرآنررری آمرررروز آقررر  بررروده و جرررزء تررراری  فرهنگررری آنجرررا و تاجییاررریاز آسرررا  کررره هررریب آمرررروز درمنتقرررهء آزبیاررریاز و

یرررا نمررری توآنرررد آز تررر کر نرررام آز ومناررروبیا آز ب رررود وتررراری  آدبیرررات دری بحیررر  ییشرررههنو فردوسررری  رررر  ن رررر کنرررد. 

کررره مررری توآنرررد فردوسررری طوسررری خرآسرررانی رآ کررره در وقرررا زآدنررر  شرررهر طرررو  مربررروط آم رآتررروری  زنررره بررروده و 

  آیررررررآز یرررررا آسرررررا  بزرگیررررررین آفی رررررار تاجییاررررریاز شرررررهنامه آه رآ بررررردربار سرررررلتاز محمود زنررررروی تقررررردی  گردیرررررده

مررراورآلنهر و فرررار  دیرررروز ندآنرررد. شرررهنامه بزرگیررررین آیرررر قابرررل آفی رررار تاجییاررریاز  و آفغاناررریاز آمرررروز بررروده و بررره 

ییررری بررره تنهرررا ی منارررو  شرررده نمییوآنرررد. آگراررره طرررو  زآدگررراه فردوسررری مربررروط آیررررآز آسرررا و آمررردز فردوسررری بررره 

ر مارررل  آسرررا  آمرررا کررردآم آیرآنررری و آفغاناررریانی مررری توآنرررد مرررور  مرررسرررلتاز محمرررود نیرررز آ دی  شرررهنامه بررره زنررری و تقررر

وترررار و خیرررام در آدبیرررات تاجییاررریاز رآ آز نارررنا فردوسررری و شرررهنامه ب ررروده منررر  کنرررد و یرررا  یرررر ماررریح  بدآنرررد. 

تاجییهررای  آمررا مررردم سرررزمین سررنا ی   یررا نیشررایور خرآسرراز زآده و یررروره شررده آنررد  کرره جررزء آیرررآز آمررروز آسررا 

 جمرراهیر آسرریای میانرره آیررار آیررن دو رآ کمیرررآز آیررار موالنررا جررگل آلرردین و رودکرری نمرری خوآننررد  و حیرری خیررام بزرگیرررین

 در دل هر ش ر دوسا آین مناط  دآرد.   مقام 
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 ب ررررد آز آینیرررره آمرررروآ  حمررررگت لشرررریر کشرررری هررررای انگیررررز و تیمررررور فرونشاررررا  تررررا بوجررررود آمرررردز مغولهررررای هرررررآت 

انی سررررمرقند  مغولهررررای هنررررد  و دیگررررر سررررگله هررررای خرررررد وبررررزره بقایررررای سررررلجوقی و  دیگرررررآز  و آزبیهررررای شررررین

آذربایجرررراز و دیگررررر منرررراط  مجرررراور آگررررر یررررا نگرررراه کنرررری   همرررره سررررگطین و   برررره مغولهررررا در آیرررررآز و ترکیرررره آمروز 

شررراز بررره آز  آمررررآی خررررد وبرررزره آینهرررا  یرررر دری زبررراز بودنرررد. آمرررا زبررراز رسرررمی همررره دری فارسررری بررروده وفررررآمین

نوشررریه شرررده آسرررا  و تمرررام شررر رآی برررزره ب رررد آز آمررردز انگیرررز خررراز ترررا مرررره نادرآفشرررار آز حرررافی ترررا جرررامی   زبررراز  

آز  رررا ب ترررا بیررردل و دههرررا شررراور برررزره و  ررردها نویارررنده و مرررور  سررریره برررازه  مفررراخر مشررریر  و تفییرررا نایررر یر 

ملیرررا آکترررر شررر رآی برررزره ماننرررد  رررا ب   آیرررن منررراط    و خصو رررا آیرررن سررره کشرررور شرررمرده مررری شررروند  کررره درینجرررا

هررر  ترکررری و مغلررری    ب رررارآ ی و ترررر   و شررروکا   ترررر  و مغرررل   آمیرررر خاررررو  ترررر  ومغرررل  تنریرررز و ترررر   بیررردل

  کرررره در تحررررا ترررراییر آتموسررررفیر گرررررم آدبیررررات دری شرررراهیارهای خررررودرآ بزبرررراز دری بوجررررود آورده و خرررردما آسررررا

صررره آدبیرررات دری نررره تنهرررا آزنگررراه جغرآفیرررا ی و سیاسررری سررره کشرررور  بزرگررری بررره آدبیرررات دری نمررروده آنرررد  کررره دریرررن ح

خاقرررانی و ن رررامی آز آذربایجررراز ا و ترررر  آیرررن منررراط  نیرررز مشررریر  آسرررا. یررربلیررره آز نگررراه ملیرررا هرررای تاجیرررا و آزب

آمررروز برخاسررریند  و هررر آذری بررره وجرررود آنهررا آفی رررار مررری کنررد. آمرررا  کررردآم تاجیررا مررری توآنرررد در آیرررآز   برررا آفغاناررریاز 

ا تاجییاررریاز آیرررن دو شررراور درجررره آول آدبیرررات زبررراز دری رآ آزخرررود ندآنرررد  دوسرررا نررردآرد و آحیررررآم نینرررد. شررر رآء ویررر

و نویارررندگاز در زبررراز و آدبیرررات دری آز هنرررد و وررررآن آمرررروز دآریررر  کررره بررری  آزینیررره بررره ملییهرررای مربررروط خرررود شررراز 

بررره آز وگقررره دآشررریه و آنهرررا رآ منارررو  یانی مربررروط باشرررند  بررره زبررراز دری مربررروط بررروده هرتاجیرررا و آیرآنررری و آفغاناررر

  زنررردگی کررررده و آیررراری بوجرررود آورده یرررا ترررر  آسرررا کررره در دهلررری بررره خرررود میدآنرررد  و حررر  هررر  دآرد. آمیرررر خاررررو

و آیرررا  هررریب تررراری  آدبیرررات نررروین  وهیلوقرررا بررره شررریرآز و آ رررفهاز سرررفر نیررررده و مناررروبیا سیاسررری ندآشررریه آسرررا

خاررررو دهلررروی  و بررردوز آز ن رررامی گنجررروی  ف رررگ مربررروط من ررروم رآ بررردوز آیرررن آمیرآسررریانهای آیرآنررری مییوآنرررد ب ررر  د

  ف ررگ وآقررر  درآفغاناررریاز آمررروز بنویارررد. همرررین طررور حرررافی  شررریرآزی بررروده می هرآترررییررا جرررا برره آذربایجررراز شررروروی 

شررریه شرررده بررره آفغاناررریاز و تاجییاررریاز نیامرررده و مناررروبیا سیاسررری ندآشررریه. آمرررا  تررراری  آدبیرررات دری بررردوز حرررافی نو

زیررررادتر فارسرررری نمییوآنررررد  و در خانررررهء هرتاجیررررا و آفغانارررریانی دیرررروآز حررررافی موجررررود آسررررا و آزیررررن سرررره مملیررررا 

زبانهرررای هنرررد قررردی  در نشرررر دیررروآز حرررافی خررردما کررررده آنرررد. همرررین طرررور فارسررری زبانهرررای ترکیررره و وررررآن آورآ برآبرررر 

  ی و روحی آحاا  می کنند. هر آیرآنی و آفغانایانی و هر تاجیا دوسا دآرند و آرتناط فرهنگ

 

 تندین آبوآلا ید آبوآل یر
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 بانوی  زل مرحومه سیمین بهنهانی که همین اند هفیه قنل برحما آیزدی ییوسا  روح  شاد

  در بارهء کلیمات و آ تگحات خرآساز و آفغانایاز .4

     

همررین منتقرره آفغانارریاز آمررروز و ب  رری در تمررام آیررار ملرری و بررین آلمللرری ب ررد آز آسررگم  تررا دو ررد سررال یرری    نررام    

حوآشررری  رررر  و شرررمال آز  آز طرررر  سرررگطین و مرررردم شررراید در بررری  آز ده هرررزآر جلرررد کیرررا   سرررفرنامه  جغرآفیررره  

  ؛ کررره در رسررالهء کواررا آقرررای  نررار بنرررام ترراری  وترر کره هرررا و بیرروگرآفی هررای آشررر ان  بنررام خرآسرراز یررراد شررده آسررا

   که آنجا متال ه گردد. گردیده آسا نشر هء آریاناو یا سلاله نشریات مجل« خرآساز» 

کلیمرررررهء آفغررررراز بررررره همرررررین  رررررورت م رررررر  و یرررررا مفرررررر  آز در آیرررررار دورهء سرررررامانی و  زنررررروی  خصو رررررا در      

شرررراهنامه  ترررراری  بیهقرررری آمررررده  کرررره بیررررا سلاررررله مررررردم کرررروهی و قنایررررل کوهارررریانهای میرررراز خرآسرررراز و هندوسرررریاز 

میرراز آفغانارریاز قرررآر قرردی   ترررین  سررند مییررو   ی نرری ترراری  هرررآت تررالی  سرریفی و کلیمررهء آسرر  آطررگن شررده آسررا. 

غررراز نشرررین منتقرررهء فناررریاز رآ آطرررگن بررره آادر دو ونررروآز و انرررد جرررای  آفغ أم ا رررر کررررت هرررای هررررآت وآضرررحهرررروی 

ه برررین خرآسررراز و هندوسررریاز  شرررامل قنررردهار  ییییرررا  سررررحد آزآد و گررررد ونررروآحی آز میشرررود  آطرررگن کررررده آسرررا  کررر

 آین کیا  آکنوز بلاپ رسیده و در دسیر  آسا  بهنجا مرآج ه شود. 

ب ررررد آز آطررررگن سرررریفی هررررروی ترکیررررب آسرررر  میرررراز آفغانارررریاز بصررررورت رسررررمی فقرررر  در قرررررآردآد سرررره جاننررررهء شرررراه   

مییوبررررا بدسررررا رسرررریده آسررررا. آینیرررره میگوینررررد آیررررن نررررام ب ررررد آز برررره یادشرررراهی  8151ا و آنگلررررین در یشررررجام  سرررر

آبررردآلی بررره خرآسررراز سررراب   کررره آز رآ بدسرررا آورده برررود  آطرررگن گردیرررده آسرررا  سرررند مییررروبی قلمررری  رسررریدز آحمدشررراه

و یرررا ارررایی بدسرررا نیارررا. برررروین  در آکترررر فررررآمین  کررره بزبانهرررای دری نوشررریه شرررده  یرررا کیرررب یررراد دآشررریهای آز دور 

ده  آ ررررتگح   برررازه  خرآسررراز دیررررده مررری شرررودو در یهلرررروی آز فقررر  در حصرررهء دولررررا یرررا ایرررز جدیرررردی بمیررراز آمررر

آز وهرررد آمرررده آسرررا  نررره کلیمرررهء ترکینررری آسررر  در فررررآمین و کیابهرررای  یزهرررا دولرررا آفغانیررره و سرررلتنا آفغانیررره و انرررین ا

 میاز آفغانایاز. 

حیرری نررام خرآسرراز در آیررار دورهء تیمررور شرراه و زمرراز شرراه آمررده آسررا  کرره بررر حرردود محروسررهء خررود آطررگن کرررده    

یررروآز  و هرررآت آیررن نررام رآ تررا آمررروز نگرراه کرررده و خصو ررا در آیررام حرر  تمررام حجررا   آنررد. آلنیرره  مررردم  زنرری  کابررل 

آیرررن جرررا خرررود رآ آز خرآسررراز و بلررر  م رفررری کررررده و مررری کننرررد  و یشررریونها دریرررن ممالرررا و دریرررن مرآسررر  ومومرررا بنرررام 

 سلیمانیه و سلیمانی ها یاد می شوند  و خودرآ م رفی می کنند. 
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ی خرررود رآ خرررود آنهرررا بررراال« آفغررراز» شررریونها آدوررراء دآرنرررد  ورآسرررا هررر  میگویند کلیمرررهء بایرررد گفرررا  همانتورییررره ی    

آنهرررارآ بررره انرررین نرررامی خوآنرررده آنرررد. کلیمرررهء آفغاناررریاز بیگانگررراز شررررقی و  ربررری آنهرررا  نگ آشررریه  بلیررره همارررایه هرررا و

و قاجارهررررای نیزبررررار دوم و بصررررورت وررررام آزطررررر  آسرررری مار برتانیرررره  وآیارررررآی هنررررد  دولررررا آسرررری ماری تررررزآری  

 آیرآنی گ آشیه شده و در آسناد ومدآ آمده آسا  که باین حاا  تاری  یا  دو اند ساله ییدآء می کند. 

 آفغانایاز و ترکایاز  .3

دآدهرررا وم اهررردآت آکتررررآ فررری مرررابین برتانیررره و کشرررورما  آررمحمرررد خررراز ترررا آمررراز   در تمرررام قآز دورهء آمیرررر دوسرررا 

یرراد گردیررده آسررا  همیشرره بنررام مرکررب آفغانارریاز و ترکارریاز یرراد نشررده آسررا. بلیرره   نارریازاآیررن مملیررا بنررام تنهررا آفغ

آهارررریه ورررروال اهررررار والیررررا مشررررهور سرررراب   یررررا هشررررا والیررررا آمررررروز  کرررره همررررهء درفرررررآمین  -و ب ررررد هررررا آهارررریه 

حیررری در ینجارررال افرررا. یآخیصررران  شررریرولی  ونرررد آلررررحمن و حنیرررب   بنرررام ترکاررریاز خوآنرررده میشررردند  بوالیرررا مرررزآر

آول دورهء آمررراز     کررره برررا آیرررن نرررام حااسررریا آگاهانررره دآشرررا  هررر  مرررزآر شرررری  سررراب  یرررا والیرررا بلررر  آمرررروز بنرررام 

ترکاررریاز  رسرررما در تشرررییگت دولیررری یررراد مررری شرررد  و بگخرررره برررایر فرمررراز مررر کور آیرررن نرررام آزوالیرررا مررر کور و آسرررناد 

آلنیرررره یه شرررد  و حیرررری بررره گوینرررده آز جریمرررره قایرررل گردیدنرررد. منن رررد و کیرررب ترررراری  و جغرآفیررره دولیررری م ررررار  بردآشررر

مررروآزی آیرررن حررروآدپ درآ رررتگحات برررین آلمللررری جغرآفیرررای جهرررانی آزطرررر  مایشررررقین آینجرررا بنرررام ترکاررریاز جنررروبی  

« ترکارریاز نامرره بارتولررد »یررا روسرری یرراد مرری شررد کرره کیررا  م رررو و یررا ترکارریاز آفغررانی  در مقابررل ترکارریاز شررمالی 

بجررررای کلیمررررهء م رررررو  و  روآیررررا مرررری کنررررد  و آمررررروزه  حیرررری جریانررررات با ررررتگح میرقرررری نیزومرررردآو یررررره آزیررررن 

یاررریاز رآ آسررری مال مررری کننرررد  کررره بررره یا و آوزبیرررمصرررتلر ترررر  و ترکاررریاز  جننرررهء واملیردآرنرررد  آ رررتگحات آوزب

یررررروزی آنقررررگ  یرررری  آز ی یهررررا و ترکمنهررررا  و قر یزهررررا و قزآقهررررای آسرررریر دربنررررد آسررررارت ملررررییآتحرررراد منررررارزآتی آزب

 رردمه مرری زننرردو یررا همرره جریانررات هفیصررد سرراله گ شرریه آز انگیررز و تیمررور تررا سررنحاز قلرری و مرررآد قنرردوزی  آتررالی  

یهرررا خگ ررره مررری کننرررد  کررره آلنیررره حرررل مارررالهء ملررری در ماررری مرآت آسررریای یتالقرررانی و یرررره رآ فقررر  در مقتررر  آوزب

برررار دیگرررر در برررارهء آز تحقیقرررات نمررروده و  میانررره رو  ترررزآری هررر  موضرررووی آسرررا کررره بصرررورت مشررر   بایرررد یرررا

آمرررروز هررر  آز دیررردگاه منررراف  یرولیاریرررای ترکاررریاز روسررری بحیررر  یرررا منتقرررهء وآحرررد آقیصرررادی و دآرنررردهء فرهنرررو 

 . ارآ ی و  یره متال اتی الزم آساآسگمی و دولا ب 
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  زنیدر م رال ختر  ییی آز مناره های 

 سقاویهای شمالی و لقی های شمالی .1

و آ رررگحات بورسوآمهبانرررهء آمررراز    طنقرررهء حررراک  محمرررد زآ ررری در رآء  ملرررا حررراک  قررررآر  8181ب رررد آز آسررریقگل 

می خوآسرررا   وحررردت ملررری برررورسوآزی تنررردیل  ترررامین  طنقرررات حررراک   ملیهرررای حررراک  همجررروآر دآشرررا  کررره ماننرررد آکترررر 

وهرررزآر کیلرررومیر سررررحدآت شرررمالی برررایر باررریه شررردز دگرررردد. برررا مرکزیرررا آقیصرررادی  فرهنگررری و سیاسررری کابرررل  کررره آنررررآ 

طن رررا جنرررو   نالیاررریی آیررررآز رضرررا شررراه تارررری  کرررردآنقرررگ  سوسیالیاررریی آکیررروبر و خررر  فا رررل کشررریدز دولرررا ناسیو

آسررریقگل هررر  دیررروآری برررود. آمرررا  در آیرررر یرررا سلارررله ووآمرررل دآخلررری و خرررارجی آمررراز   سرررقوط کررررد و وامرررل آخرررری و 

قرررراط  سیاسرررری و ن ررررامی آییرررره آسررررا  آقیصررررادی  دهقررررانی  و ملرررری   یررررر یشرررریوز  دآشررررا  همانررررا ییررررروزی دسرررریهء 

ی رآ بدسرررا آورد. آمرررا  اررروز آز نگررراه شررر ور حنیرررب   سرررقاء برررود کررره آز کوهررردآمن بیابرررل حملررره کررررده و دولرررا مرکرررز

برتانیرررره و دول طنقرررراتی و ملرررری گردآننرررردگاز آیررررن دولررررا ضرررر ی  بودنررررد  وسررررابقهء رآجارررریر شررررده درمیرررراز آسرررری مار 

در آبیرردآی سررلتنا نررادر خرراز  بادآمررهء خررارجی ندآشرریند  بررا نررادر خرراز کرره هررردو رآ بررا ملیرری  دآشررا  ت رروی  گردیررد. 

انرررراز در شررررمال بررررایر فشررررار آقیصررررادی و سیاسرررری در حالررررا  لیرررراز بررررود  کرررره آز رآ سررررقاوی هررررای شررررمالی  جنررررن  دهق

گررروه کواررا لقرری هررای باسررمه ارری کرروال   کرره آکترررآ آرتنرراط قررومی بررا آزبیهررای آینتررر  دآشرریند  بدسررا گرفینررد  کرره 

ا آگراررره اررراهرآ لقیهرررای باسرررمه اررری جنرررو کنررراز ب رررد آز شیاررر –حیومرررا نرررو بنیررراد نرررادر شررراه رآ شررردیدآ تیررراز دآده 

شررراز باینارررو وآضرررر قصرررد آمرررا  دسررریه هرررای واررریر سرررر  در آیرررن رآنررردز مشررر   بررراینتر  رود آمرررو مررری گ شررریند. 

دآشررریند ترررا م اهررردهء  رررلر رآ برررا نادرشررراه  کررره باشرررارهء آسررری مار برتانیررره بررره ت ویررر  آفیررراده برررود  آم ررراء کننرررد  وانررراز 

وروی آم ررراء کررررد  و آیرررن نه رررا هررر  شرررد  کررره برررا آو  آیرررن نه رررا در سرآسرررر شرررمال  نادرشررراه م اهرررده رآ برررا شررر

دهقانررراز شرررامل نه رررا ترررار ومرررار گردیدنرررد. آمرررا  مینفررر ین ترررازه   ی سررررکو  گردیررردلررربیمرررا قشرررر جدیرررد فیودآلهرررای مح

نفرررن در سرآسرررر آیرررن منررراط  بررره نررراز و نررروآء و مقرررام رسررریدند. تررراری  نویاررراز رسرررمی دریرررن ینجررراه سرررال آخیرحادیرررهء 

وم هررریب نرررام نمررری برنرررد. دلیرررل وآضرررر دآرد  کررره آوال هرررردو جننرررهء کرررامگ آز حادیرررهء د و آول رآ م یصرررریاد مررری کننرررد

طنقررراتی ودهقرررانی  آنهررر  دهررراقین خررررد شرررده در زیرمالیرررات دوگانرررهء ملررری و محلررری دآرنرررد  و یانیرررا هرررردو جننرررهء ملررری  

ا نشررین جریرراز یافیرره آنررد. ی نرری ویررن آل مررل نیمرره شرر وری یرر یررر ملررا حرراک   دآشرریه درمنرراط  تاجیررا نشررین وآزب

یررن ملییهررا در مقابررل سرری  ملرری و آسررارت ملرری برروده آسررا  کرره برره روشررنفیرآز آز محررل هررا الزم آسررا کرره کررامگ آیرررن آ

 کنند. دو جنن  مش   رآ بر آسا  تیوری ولمی   وآز نگاه سیاسی و ومل آینده  تحقی  و متال ه 

 

 مرحوم آولیح رت سید وال  خاز آخرین یادشاه ب ارآ
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 و مرحوم مگ محمد آبرآهی  بیا لقی «خادم دینآمیر»مرحوم               

 

 

 
من ره آی آزمحله تاری ی "ریگایاز" در سمرقند. هراند سمرقند دومین شهر بزره آزبییایاز آسا  آما در یهلوی ب ارآ یا شهر تاجیا 

 نشین می باشد.  
 

 

 مرحوم  درآلدین وینی بنیاد گ آر آدبیات نوین تاجییایاز

 نادر شاهی -وند آلرحمن و ناقلین آماز   جا بجا کردز  .7

ب رررد آزینیررره کرررار آمیرررر شررریرولی و آمیرررر ونرررد آلررررحمن و بنررردو بارررا شررراز برررا دو آسررری مار شررررن وشرررمال در حصرررهء 

ت یررررین سرررررحدآت برررره یایرررراز رسررررید  دآد و گرفیرررری بررررا تزآرهررررا کردنررررد: مرررراورآی دیورنررررد رآ برررره آنگلیاررررها ب شرررریدند؛ 

بررراالی قلرررب بلواهرررا کشررریده  وبدسرررا ف رررر آلررردین آلیرررای ترررر  ب ررردها ختررری بررراالی در رررر   جنرررو   رررر    انرررد خررر  

بنرررا برررر مشرررورهء آنگلیارررها  بدرجرررهء آول قنرررایلی رآ آز یشررریونهای وسررر  و  ونرررد آلررررحمن برررازوی هرآتیهرررا کشررریده شرررد.

جنرررو  آفغاناررریاز بررره سیاررریاز و فررررآه وهررررآت فرسررریاد کررره آوال سررردی برررین فرهنرررو مشررریر  فرررار  و منررراط   ربررری 

درقررردم دوم اشرررد. یانیرررا  تاجییها بلواهرررا  ترکمنها آزبیهرررا  و اارآیمررران منتقررره رآ زیرررر فشارسررری  ملررری خررررد سرررازند. ب

در حصررهء سررررحدآت خرراکی شررمال  در سررراحهء میمنرره و ب رردآ مرررزآر شررری  کرررد  کررره همررهء آسررحان زیهرررا   رآ آیررن کررار

 لرحمن آند. و درویزه ها و .... و هگلیها وآریین همین کلونی نشین های وند آ
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نررراقلین سررراخیه شرررد  برررا دورهء نادرشررراه آیرررن ماررریله بررراالی قتغرررن  کررره زمینهرررای دردورهء آمررراز    کررره ن رررام نامرررهء 

حا ررررل یزو نفررررو  کرررر  دآشررررا  مررررورد توجرررره قرررررآر گرفررررا  ارررره بصررررورت ده نشررررین و ارررره بصررررورت کرررروای  شرررراید 

همررین نررام و رسررما آز جانررب وزآرت دآخلرره برره  8532فامیررل برراین منرراط  فرسرریاده شررد  کرره تررا سررال  درحرردود  رردهزآر

آجررررآء مررری گردیرررد  کررره بررره ن رررر ب  ررری هرررا آ رررگحات جدیرررد نیرررز نرررام دیگرررر همرررین جریررراز در همرررین سررراحه و  رررر  

   من ور آ گحات زماز دآوود آسا خوآهد بود.

ر ررری بنرررام دللاررر  آسرررا کررره آمررراز   و نادرشررراه میرقی ترررر  آز بلرررهء سرررقاء  تمرررام آیرررن لشررریر کشررری هرررای  یرررر م    

آیرررن تفنگررردآرآز قنایرررل آز کمونیاررر  و المررر هنی تلقررری کررررده و توجیررره مررری کردنرررد  کررره ناقرررل رآ وآضرررحا بنرررام جلررروگیری 

گویرررا آز مرزهرررای دولرررا آسرررگمی آفغاناررریاز دفرررام مررری کننرررد. اونیررره درجریررراز یرررا قررررز گ شررریه باشرررندگاز برررومی 

طرررر  دولرررا مرکرررزی خلررر  سرررگح شرررده آند   آز  تررررکمن  و قر رررزو  یرررره کرررامگ آز ا یرررآنجرررا  آوررر   آزتاجیرررا وآزب

آمرررا  گویررا انررراز م رررمحل شرررده بودنرررد کررره  حیررری آزخرررود  وفرهنرررو  ؛ز رآ مررری خورنررردیرررطرررر  ط نرررهء وآریرررین انگ یررا

در حالییرره آ ررل مارریله طررور دیگررری بررود  کرره بنرری آومررام و هرر  ملیررا نمرری توآنارریند.   کرررده و مرر هب  خررود  دفررام 

و آسررریقرآر ن رررام سوسیالیاررریی بررره جهرر  تررراری ی آ ررراز کررررده و آیرررن هررر     آکینررربرررایرآنقگ هررای آوشررراز در شرررمال آمرررو

رآ نیرررز مررری کشررراندند  و آیرررن خترررری برررود کررره بنرررام تجزیررره طلنررری و یرررره آز رآ یررراد کررررده و ییشرررههنگان   ملییهرررای خرررود

  خی  رآ سرکو  می کردند؛ و جریاز های آمروز نیز دننالهء اناز نه یها و اناز سرکو  هاسا. 

 ت لیقات: 

 آز تهیه کننده

 شیوه کار برد لغا تاجیا  در آدبیات قروز وستی

"  Persian" وسی ه در آدبیات  و ش ر فارسی  هموآره به متابهء یا وآسه میرآد  فارسی "   Tājikلغا تاجیا" 

 بیار برده شده آسا. بتور متال س دی شاور فارسی گوی می نویاد:  

  
 شاید که به یادشه بگویند

 تر  تو بری ا خوز تاجیا

Šāyad ki ba pādšāh bigōyand 

Turk-i tu birēxt xūn-i Tāǰīk 

It's appropriate to tell the King, 

Your Turk shed the blood of Tājik ” 

" بیار می برد. هراند  کهن ترین منن  آسی مال آین   Turkوآضر آسا که آو نیز آین لغا رآ در برآبر وآسه تر "

 –در آدبیات فارسی  رآ می توآز در نوشیه های جگل آلدین رومی  ش صه یا فارسی گوی  "Tājik"کاربرد لغا تاجیا

 آز آفغانایاز آمروزی دریافا.    -"Tājik"و بنا برآین یا تاجیا

حنه با رآدیوی بی بی سی ن ریات بیر و تازه آی در آین زمینه آبرآز آخیرآ آقای  فر وند   دآنشمند تاجیا ضمن مصا

 دآشیند  که برآی آسیفادهء بهیر خوآننده لینا میمل آز رآ در ذیل می آورم:



17 
 

   من ور هماز آیرآز بزره آسا  فروند : تاجیا  ی نی آیرآنی

  8515شهریور  21 - 2184س یامنر  88ین  شننه  -گرینویب  12:43  :به روز شده

 مدیا یلیر

 ی   ویدیو با ویندوز میدیا یلیر

 

  فر وند   آیرآز شنا  تاجیا

  حان روحانی  ر ینهای شانگهای درشهر دوشننه و سفر برگزآری نشاا سرآز کشورهای و وسازماز همیاری

 .جمهوری آیرآز به تاجییایاز با روزهای تجلیل آز سالگرد آسیقگل تاجییایاز مصاد  شده آسا

هانی بود و درسا در سال یی  آتحاد جماهیر شوروی فرو یاشید و تاجییایاز ه  مایقل شد  آسیقگلی که ناگ ۳۲

 .ها آتفان آفیاد بحنوحه جایجوی هویا ملی تاجیا

 .جایجویی که با آ از جنو دآخلی که ین  سال به درآزآ کشید  نافرجام ماند

فیرآز بودند  تاجییایاز رآ تر  کردند.  فر وند  ه  ییی آز  های ملی که  الناً آز جمله روشن بایاری آز ف االز جنن 

 .بودآین ف االز 

 .سی ی   شد بی رآدیو بی آندآز بامدآدی کلیا اش دآریوه رجنیاز گزآرشی تهیه کرده آز س ناز آین آیرآز شنا   که در 

 ن مصاحنه قابل دسیرسی آسا.ود  همینوت: آگر روی ماشین سرچ کوگل نام   فروند    نوشیه و سرچ ش

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/09/140911_fb_iran_tajik_scholar_radio.shtml?bw=bb&mp=wm&bbcws=1&news=1
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/09/140911_fb_iran_tajik_scholar_radio.shtml?bw=bb&mp=wm&bbcws=1&news=1
http://www.bbc.co.uk/persian/radio/2011/04/000001_dawn.shtml

