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  تاجیک چیست ؟                                                   

 

گویند که در زیر زبان دری گرد امده اند . در  یا اوگانه  گروه غیر ترک و مغل را تاجیک یا دادیک

، بعضی می  دزمان حکومت مغل کسانیکه ترک و مغل نبودند یعنی آریایی نژاد را تاجیک می گفتن

نویسند لغت تاجیک در آغاز معنی عربی داشته است. گویا اریایی آسیای مرکزی، مسلمانان را به این 

م می خواندند و چون در آن زمان به این باور بودندکه یک نفر اریایی ، اگر به دین اسالم گروید، نا

  . عرب می شود . معنی اصل در زبان ترک و عرب بیگانه معنی میدهد

بلکه زبانهای مختلف داشتند . این گروه که متشکل از  به یک زبان تکلم ننموده تاجیک  اریایی ها

سال توانستن زیر زبان دری و تاجیکی  ۵۰۰مرقندی وغیره بودند در تخاری بدخشی سغدی بلخی س

از خود ملیتی سازند. تمام تاجیکها به زبان دری و تاجیکی و فارسی صحبت نه نمایند مثال تاجیکان 

زبان تکلم می نمایند که مهمترین آن مونجی ) کوهستانی( ، ارانی ، واخی ، سریگلی ،  ۷۰بدخشان به 

بزغالمی ، شغنی ، روشانی ، ارشیری ، برتنگی ، وردوجی ، سنگچلی ، وغیره  اشکمشی ریباکی ،

 .میباشد

یکجا شده اند.  تاجیکی  در حقیقت تاجیکان ملیت واحد نیستند بلکه ملیتهای مختلف زیر نام زبان دری

یرا ز مثال در شهر کابل تا زمان حبیب اله کلکانی تاجیک وحود نداشت ولی زبان دری مروج بود

یای کوشانی، یفتلی، قاب ، دو. در کابل ترک هنساختند  بان دری زلیان و کوشانیان  زبان مروج  را یفت

 هزاره  افشاری ّ، بابری، پشتونها ، برکی ، فرمولی ، آذر بایجانی ، کردی ) ریکا( ایماق غزنوی ، 

وغیره زندگی می نمودند. ولی مردم همه زبهای خودرا از دست داده زبر نام دری زندگی می نمایند. 

بکابل از قندهار  فامیل  ۴۰۰۰۰پوپلزایی ها بارکزی محمد زی با اه در شهر کابل ش وریمآمدن ت با 

زبان ملی ما  دری زبان  ، ولی حاال فارسی زبان شده یکی آن به پشتو بلط نیست . مهم نیستامدند 

بوده ما آنرا دوست داریم . پس درینصورت زبان وملیت فراموش میشود. اما افغان بودن زیر نام یک 

  .ملیت واحد بنام افغان بودن فراموش نمیشود

ملیت است. در حقیقت کسانیکه این گونه مسایل را یکی از پروزه های ایران و پاکستان جدا ساختن 

 بخصوص شورای نظار  دامن می زنند خاین ملی شمرده میشود. زیاده طرفدار این مسایل جمعتی 

 است. مسله  چه پرده بوده نمیدانم در پشت 

شما حق دارید در داخل نقشه افغانستان آنچه میگوید باید به خواهش شما رفتار شود ولی خارج از 

زیر زبان حصه کشور را متعلق به کشور های بیگانه ساختن خیانت ملی  نقشه مانند تجزیه کشور ،

بوده جزا شما مرگ است. اگر خودم باشم جزا من مرگ است. این پروژه پاکستان است که بنام مذهب 

 اند فاقبی ات تا نشان دهند که پشتونها مردم  ودین از مردم نادان سرحدی استفاده نا جایز می نمایند



 .خود را فراموش کرده اند یته افغانافغانهای هوشیار هم زیر تاثیر حرفهای ایران وپاکستان رفت

  سربلند باد کشور زیبای ما افغانستان

 ملیت زیر پرچم ازاد زندگی می کنند ۵۲زنده باد افغانستان کشور که با 
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