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 2018 اپریل مبرلین ــ بیست                                                                   هللا معروفی      خلیل

 

 یادداشت:
را برای پورتال "افغان، افغانی، افغانستانی"  سلسله مقاالتنشر مجدد  2014آگست  16وقتی به تأریخ 

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" آماده میساختم، چنین نوشتم:

تان، عاشق افغانس وطنخواهم، بنا بر نشر مقالۀ دوست قسمی، که از متن اولین بخش دیده میشود، این سلسله

ه سر دست گرفتدر جریدۀ "امید" « استعمال نام "افغانستانی" جرم است»جناب ولی احمد نوری، تحت عنوان 

و بار اول در پورتال "افغان جرمن  هصفحات انترنت هم راه یافتبعد از انعکاس مثبت، در این مقاالت شد. 

ان ها را شکست و ایش طعی بود، که کمر افغانستانی. و این سرآغاز کار مستمر و قاندشر گردیدتنمآنالین" 

 لم،قبسا نویسندگان در پهلوی این گرچه درین عرصه  خنثی ساخت. ،ت خارج کردهرا یکسره از صحنۀ فعالی  

ابتکار بجای و بموقع را به دست این م با جناب نوری صاحب بود و اگر ایشان قلم زدند، ولی فضل تقد  

غانستانی" "اف و ُسکۀ نامت ارضی وطن، که زیر نام بدکه افغانان منحرف و دشمن تمامی  نمیگرفتند، معلوم نبود، 

 یاد میگردیدند، چه دستاوردی میداشتند.

چون قرار بر این شده است، که تمام مقاالت مندرجه در کتاب "افغانستان گلستان اقوام" در وبسایِت ارجمند 

آمد، که این قلم هم بر مقاالت خود در آن مجموعه تجدید نظر "آریانا افغانستان آنالین" نشر گردند، الزم 

ونی اساسی رگبنماید. با وجودی، که دریافتهای تازه و موثَِّق تأریخی راجع به کلمۀ "افغان" التزام میکند، تا دگ

ن هماتقریباً به  این کار را نمیکنم و مقاالت رامقاالت صورت گیرد؛ من اما این اصلی  و جذری در چوکاتِ 

پیش میکشم. چون در نظر دارم، که در ختم این  دست نخوردهسال پیش نوشته شده اند،  14شکلی، که 

 امالیی را کاتِ دربرگیرندۀ دریافتها جدید را تقدیم نمایم. البته الزم دیدم، که بعض نو ل مقاالت، نوشتۀ مفص  

 زه از "امالء"، سر و سامان دهم.تا یبرداشتهامطابق به 

 (2018اپریل  18ــ برلین ــ )خ. معروفی 

 

 افغان، افغانی، افغانستانی
 

)بخش اول(   

 جریدۀ ۶۳2را در شمارۀ خود «ِ تاستعمال نام "افغانستانی" جرم اس» مقالۀ عنوانی "نوری"ولی احمد  آقای

های آقای عبدهللا رها)نام مستعار( و آقای  جوابیه ،بالفاصله در دو ستون پهلو  به چاپ رسانیده اند. "امید"

انترنت نیز گذاشته اند، تا فحات نوری نوشتۀ خود را روی ص ، جلب نظر میکند. جناب"کوشان"محمد قوی 

 .در دسترس افغانان سراسر جهان و نشریات ایشان قرار گیرد
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 8از 2

به افغانستان و جمیع مردم  ز خاستگاهِ عشق و عالقۀ مفرطایشان از احساسات پاک وطندوستی و ا به نظر من

را انتخاب کرده اند؛ و گزنده ای  ، که قالبرداخته اند. ولی حیفآن، حرکت کرده و به نوشتن مقالۀ خود پ

 از نگاِه این درویشکه  ،. اگر ایشان داعیۀ خود راکلمات و عبارات تند کرده اند قربان ناخواسته مدعا را

ان که هم گپش ،ی تقدیم میکردند، به یقینتر و قالب زیبنده 1لباس مقبولموقع است، در ی و بکامالً مشروع، بجا

اما  آمد و هم یار نمیرنجید. دست میه یعنی هم لعل ب نشست و هم دل کسی آزرده نمیشد؛ به کرسی میبهتر 

و  گم میکنیم یور بخورد، سر از پاو به اصطالح تُ  دار گشته که وقتی احساسات ما افغانها جریحه ،چه چاره

رفته گاز خویشتنداری کار تی در هر موقعی   کاش افغانها ."به دگه روی چپه کنیم"میخواهیم زمین و زمان را 

 مورد قبول ،واقعاً به گوشهای شنوا برخورده شانو بحق برحق ، که ادعای و از راهی پیش آمده میتوانستند

ا متأسفانه خویِ کار گند تُ  قرار گیرد. برافروخته شدن و از احساساتِ   .ست "افغانها"زاد ما  خانه رفتن، ام 

از و  ی را مطرح کردهنام داکتر "کوهدامنی"، موضوعه حدوداً یک و نیم سال پیش هم، نویسندۀ محترمی ب

ویسنده  تند چند ن درخور نداشت و به انعکاِس  نتیجۀ چندان شاندند. نوشتۀ ایعین لهجۀ کوبنده کار گرفته بو

امید منتشر شد.   ۵۶۷را نوشتم، که در شمارۀ "جدال بر سر کلمات" ُمواجه گردید. من در آن زمان مضمون 

از جمله  ت؛که برایم معلوم گردید، گویا نوشته ام مقبول نظر بسا خوانندگان ارجمند امید قرار گرف ،تا جایی

االحترامی، چون جناب امان الملک جالله. ایشان  واجب و زمقبول خاطِر نویسندۀ بزرگوار و شخصی ِت معز  

قدر تمجید کردند، که کم بود  تمجید کردند، و آن 2شکسته قلم مقاله ای نوشتند و ازین درویِش  ۵۶۹در شمارۀ 

 ،ینمدر خود چیزی نمیب ین مسکین نظر افگنده بودند، ورنهاز شرم آب شوم. ایشان از دید بزرگوارانۀ خود به ا

نوازِی آن عالیجناب قرار گرفته ام. )خوانندۀ  خود میبالم، که مورد ذرهه اوار چندین تحسین باشد. اما بکه سز

 .)نده را به مطالعۀ آن مقالۀ خود، دعوت میکنمخواه

بعض ، برخالف حدس "افغان"به جای  "افغانستانی"استعمال کلمۀ  :مه میروم به اصل مسألهد ِ بعد ازین مق

 و منوط زبان نیست، که بگوییم: اص  ، موضوع خکسان

ر است، لغات و کلمات و تطو   لست و مانند هر پدیدۀ دگِر اجتماعی، در تحو   زبان یک پدیدۀ اجتماعی ؛خوب»

میمیرند و متروک و تاریخی میشوند و  پیر میشوند؛ کلمات یا از بیرون وارِد زبان میگردند؛ زاده میشوند

 ....«میدهند و نفس جای خود را به کلمات تازه 

                                                           

با و خوشنمای" را ا ــ "مقبول" اسم مفعول عربی و در معنای "قبول شده، َمورِد قبول یا قابل قبول" است. این کلمه در ُعرف ما معنای "زی
  میدهـد، و الحق، که "زیبا و خوشنما" مورد قبول است!!!

لمش شکسته باشد"  و کنایه از "کسی، که درست نوشته نتواند". نظیر این ترکیب را که ق اضافه( یعنی "کسی، بدون کسرۀـ "قلم شکسته")2
ت افکه هپچ کدام کسرۀ اض دریده" و غیرهم، پریده، گریبان ه، رنگشکسته، گلوبرید در زبان خود بسیار میتوان سراغ کرد، از قـبیل "گردن

 .برنمیدارد

 



  
 

 

 8از ۳

ین ، ادیگری دارد. از نظر من این مسأله را نمیتوان با چنین دیدی تشریح کرد، زیرا موضوع اساس و منشأِ 

 زبانی" "اغراِض غیرِ سرچشمه میگیرد و بر روی  از همین دو منبع ه وخوردب ت آموضوع از دو حساسی  

 : بارتند ازتشکیل میدهند، عقیقت یک واحد را ت، که در حمیباشد. این دو حساسی   استوار

 گر اقوام را سرکوبیبر افغانستان حکم چالنده و د پشتون" "قومِ اخیر، گویا  ، که در دو و نیم قرناین ــ1

  کرده است.

  ."افغانستان"و تک قومی بودن نام  "افغان"اسی ت در مقابِل کلمۀ حس   ــ2

ً به اختصار مینوی سم، بَُود که دِر صحبت باز گردد و دیگران به من درین زمینۀ خاص ولی حاد ، عجالتا

 .تفصیل گپ بزنند

ه ک ،که در دو و نیم صد سال اخیر و از زمانی ،نه تنها درین اواخر ــ بسیار شنیده میشود اواخر ــ  و درین

، گویا قوم پشتون بر آن حکم رانده است. قد برافراخت "افغانستان"نام ه کشوری ب "خراسان"های  بر ویرانه

کوب گر را سریو اقوام د ، قوم پشتون بر افغانستان حکم راندهکه درین مدت دو و نیم قرنه ،میگویند ؛بلی

 که این ادعاء با واقعیتهای تاریخی ،بپردازیم، میبینیم بیطرفانه و خالی از غرض به مسأله . اگرکرده است

  ق نمیکند.فوِ 

قط دو ُساللۀ سدوزایی ف، که از جمله درین مدت قبیلۀ مختلف دوصدبیش از قوم پشتون متشکل است از 

 اندو خاندته شود، افراد و اشخاصی از را در دست داشته اند. و اگر دقیقتر گف)ابدالی( و محمدزایی، قدرت 

ا حتی در مورِد دو که مدع   ،این دو خاندان. وقتی سدوزایی و محمدزایی، بر کشور حکم رانده اند و نه کلِ 

، زانو بیشتر ا که در مورد دوصد قبیله ،ینهیو دو قبیله صادق نباشد، به تحقیق و هرآ شیرهخاندان و دو ع

جزء را کل پنداشتن،  ن،اقوام کردام را بر انداِم ک  حُ  هرگز صدق نخواهد کرد. قبایِ  هم یعنی قوم پشتون

ز است، برانگی جای کبری گذاشتن و سپس نتیجه گرفتن، نه تنها دردی را دوا نمیکند و جنجاله صغری را ب

 .بلکه جفایی ست بر واقعیتها و بهتانی ست بر دامان تأریخ

 مینویسد: "افغانستان ــ طالبان و سیاستهای جهانی"برنت گالتزر ضمن مقالۀ خود در کتاب 

سال بر کشور حکومت کرده اند. در واقع این حکومت پشتونها نبوده، بلکه  2۵0ته میشود که پشتونها گف»

پشتون بوده است. حک ام پشتون بر مردم مختلفی حکومت کردند، اما هرگز تمام پشتونها، و حکومت حاکمان 

ً به غیِر پشتونها، یعنی نخبگان  نه حتی اکثریت آنها، حاکم نبودند؛ و ادارۀ واقعی و روزمرۀ کشور عمدتا

    ۳«فارسی زبان شهری واگذار میگردید.

                                                           

  .مشهد 1۳۷۷کتاب "افغانستان ــ طالبان و سیاستهای جهانی"، گرد آورنده ویلیام میلی، ترجمۀ عبدالغفار محقق، چاپ  2۳۳ــ صفحۀ  ۳
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رفته، هم بر پشتون، هم بر تاجک، هم بر اُزبک، هم بر هزاره دت جفایی بر مردم رفته، برهمه اگر درین م

در صفحۀ  "بارغ"اندیش، مرحوم میر غالم محمد  دوست و افغانستان ، مردمصادق و هم  بر دگران. مؤرخِ 

 :دطور شرح میدهوضع مردم افغانستان را در قرن بیستم این  "افغانستان در مسیر تأریخ"،دوم  جلد  80

 نهای مردم پشتوزبا ُمساویانه زیر بار دولت مستبد از فقر و مرض و جهل میخمیدند. توده مردم افغانستان»

 زبان کشور، کمتر رنج نمی زبان و ترکی های مردم دری ندهار از تودهدر والیات پکتیا و ننگرهار و ق

ننگرهار، حتی مردم  خوردند، تا صرفه ای به عمل آید.کشیدند.... مردم پکتیا آرد جواری را تلخ کرده می

های فراه نه اینکه زن و  در دهکده زنان آنها، پای برهنه کوه و دشت را میپیمایند تا لقمۀ نانی بدست آرند.

ندهار مردم جز از کلبۀ گلین و ُکوَسی، و طفـل پیزار نداشتند، چراغ و قند را هم نمیشناختند. در دهات ق مرد

ن وس کشور افغانستان چهرۀ واقعی زندگانی ملیونها نفیمالک هیچ چیزی نبودند و روی خاک مینشستند. ا

 ».ته میشوندزور طبقات حاکمۀ افغانستان، کوف و 4همَ دَ که در زیر پای خَ  است،

 ً ً بعض گروههای مردم، مشخصا امان حکومتها قرار  مورد سرکوب بی البته نمیتوان انکار کرد، که بعضا

که جنوب برضد  ،گروههای دیگری استعمال شده اند و یاته اند و یا اینکه گروههایی از مردم برضد گرف

 تین و تحریک، که در اثر اغواء، تفست شمال و یا برعکس، برانگیخته شده است. اما این کاررواییهایی

ه ب های مردم وام ختم شود. متأسفانه تودهنباید به نام مردم و اق ته ومامداران و اختیارداران صورت گرفز

رقه و تف کار بستنآگاهِی خود، ُمدام مورد سوِء استفاده قرار گرفته اند. تبعیض به  کم خاطر ناآگاهی و یا

 .مردم نه کارن است، ت ِ بداد و حک ام خودکام و گماشتگاِن شان و یا کار اشخاص پرکینه و مفانداختن، کار است

أریخ و نه منوط به ت کشور، نه مربوط به دوصد و پنجاه سال اخیر افغانستان است البته ُسلطۀ دودمانها بر یک

 .افغانستان. چنین امری را در تأریخ  اکثر ممالک جهان میبینیم

یچ . هدمنسوب به یک قوم خاص میباشگویا که  اندیش، بر نام افغانستان است، ینتمسِک دوم بسا کساِن چن

 تر و افغانستان ــ آریانا، ایران و خراسان ــ  به مراتب رساتر، شامل جای شک نیست، که نامهای تاریخی

طور و از کجا نشأت کرده، بحث مفصِل ه که نام وطن عزیز ما "افغانستان"، چ، تر اند. این دربرگیرنده

"رها" نموده اند.  که آقای، تاریخی را ایجاب میکند و نتوان در خالل یکی دو جمله خالصه اش کرد، چنان

ت ویَّ ه و باشندۀ آن سلب یچ تبعهکه نام کنونی وطن ما از ه ،صراحت میتوانم بگویم، اینسته نچه را درینجا بآ

حساب  هکشورهای جهان، ب ر زیادِ ایت میشدند، چون نام بسهوی   نصف مردم دنیا بینمیکند. و اگر چنین میبود، 

  :در زمینه بزنیم وم گذاشته شده است. اگر مثالهایییک ق

                                                           

غـبار مقصد از "خدمتگاران دولت" میباشد. در عرف افغانستان ـ "خدمه" )به فتح سه حرف اول( جمع "خادم" است، که در متن مرحوم  ۴
انگارند؛ چنان، که در کارتهای عروسی نویسند "بدون خدمه و اطفال". "خادم" کلمۀ عربی)اسم فاعل از  "خدمه" را به جای "خادمه" می

 نوشت: "بدون خادمه و اطفال"."خدمت"( و در معنای "خدمتگار" است که مؤنث آن "خادمه" میشود. در مثال باال باید 
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کها؛ ترکمنستان ــ دیار ترکمنها؛ قزاقستان ــ مملکت کشور اُزب کستان ــها؛ اُزبکسرزمین تاج کستان ــتاج

ومی از نژاد کشور فرانکها)ق رکها؛ فرانسه ــسرزمین تُ  ترکیه ــ ان ــ سرزمین قرغزها؛قزاقها؛ قرغزست

وسیه( ــ کشور روسها؛ بنگله )فدراسیون رگی گفته شود(؛ روسیهکه در زبان عام ما فرنگ یا فرن ،جرمن

 م. چرب و شیرینیرهو غ میره؛ ُجمهوری چک ــ کشور چکها و غها؛ تایلند ــ مملکت تیهادیش ــ دیار بنگالی

 در گذشتۀ نچندان دور، همین "کشور "اردن)""عربستان سعودی" و "اردن هاشمی یا اردنیۀ هاشمیه تر ازینها

و بسیار جالب است، اگر به قارۀ  .نام یک خاندان، خوانده میشوده طور نامیده میشد( است، که تمام کشور ب

بیشتر از هزار ملیون  "امریکا" نظر اندازیم، که متشکل از سه قسمت شمالی و جنوبی و وسطی و متضمنِ 

دیده میشود، که این همه انساِن باشندۀ ساحه ای بدین ُوسعت، به نام یک بیگانه و یک سیاح  انسان است.

 ــ امریکو وسپوچی ــ مسما گردیده اند. پورتگالی

ه بند و ک ندارد؛ در هکه دلده شور است، و اینکه در تاجکستان نصف مردم قومیت تاجد، اما کور هم میفهم

ون یبیشتر از دوصد ملیون مسلمان زندگانی دارند؛ در قزاقستان چند مل (حساب ما هندوستان)سرزمین هندوها

ترکیه را ُکردها میسازند )آریایی  وسبیست ملیون نف ؛)زندگانی میکنند(روس و المانی و غیرهم میزیند

و ترکمن و دیگر  ملیون ترک ین( چند ملیون عرب)سامی( و چندها آریایی ن)خطۀتباران(؛ در کشور ایرا

)متشکل از هشتاد و هشت جمهوری و واحد اداری دارند؛ در فدراسیون روسیه جودو تورانیوابستگان 

، جزِء باشندگان میرهاتار و قزاق و چچن و انگوش و آسی)اوسیت( و آوار و ابخاز و غملیون تمختلف( دهها 

د؛ در عربستان سعودی نود و زندگانی دارن نژاد لمانیاند؛ در سرزمین ِچک سه ملیون ا راخاین سرزمین ف

 .ه درصد مردم، فارغ از آل سعودنده نُ ه نُ ه نُ شاریه نُ ه اعنُ 

که  ،جای "افغان" درست بوده باشد، امید استه ر مورد استعمال کلمۀ "افغانستانی" بد این قلم اگر اندیشۀ

راه را برای بحثهای مفصل و مستدِل  ( من،حساب معمول ماه )نیم ُدرمل ــ باستدالل مختصر و نیم ُدلملِ 

لمۀ نند و کاربرد کت که طرفدار چنین استعمال اند، قناعهموطنانم بکشاید. شاید تَعداد معدوِد چیزفهمان ما، ک

 منتفی گردد.کالً  "افعانستانی"

و قشر  گانتتعلیم یافکوچک بسیار یک قشر متوجِه  طفق ت، که این موضوعکنده باید گف بی پرده و پوست

خوب چه های ملیونِی مردم ما در بند چنین مسایل نیستند. و  دیدۀ ماست، ورنه توده خوانده و مکتب درس

 !!!ندهست که ضامن بقای افغانستان عزیز ،هایند تودهکه چنین است، چون همین  ،است

لم مردم ماست ــ و این نکته در مورد تمام مردم جهان ، این حق مسرموده استکه جناب رها ف، البته چنان

لح صند. ولی چنین کاری فقط در شرایط ند، نام وطن خود را تغییر بدهکه اگر روزی بخواهصادق است ــ 

و کافی دست  به آگاهی الزم و در صورتی امکان پذیر است، که مردم ما، آمیز ء، در فضای مسالمتو صفا

  .ته باشندیاف



  
 

 

 8از 6

د شان صتقدیم میکنند، مق« استعمال نام "افغانستانی" جرم است»وقتی جناب نوری نوشتۀ خود را زیر عنواِن 

 قانونو مراتب سه گانۀ  بدهللا رها پنداشتهه جناب عک ،و نه آن طوربه احتمال قوی "گناه" است،  "از "جرم

 .را از آن برون آورده است باحت، ُجنحه و جنایت ــجزایی ــ  ق

 :برای بررسی قسمتی از مقـلۀ جناب نوری، مجبور به آوردن این مقدمه ام

آن نامحدود است  خوانده اند، چون از یک طرف ظرفیتِ  "دستگاهِ باز و نامحدوِد زبان"دستگاه لغوی زبان را 

لغات  ورودِ  جلوِ هرگز و بیگانه، باز میباشد. ما  رنوع لغاِت از خودهایش به روِی ه و از طرفی دروازه

گر میتوانیم از عناِصِر موجود، شب و روز لغات جدید ته نمیتوانیم، از سوِی دبیگانه را در زبان خود گرف

شده نمیتوانیم. اما وظیفۀ ادباء و ادبیاتیان  مات نیزکل ردن و متروک شدنمُ  مانعِ  ، کهبیافرینیم، همان قسمی

که مانع بی بند و باری در زمینه گردند و نگذارند، که ترکیبات نامیمون به خورد مردم داده شده و در  ،است

 این کار به سادگی میسر هم نیست. ولو زبان معمول گردد،

کنند، اصطالحات ایرانی خواهی نخواهی، ذهـن نشین چون افغانان از آثار مطبوعِ ایران، استفادۀ گسترده می

که از  ،ساخت و مطابق به قانونمندِی زبان آفریده شده باشند و یا ایشان میشود، خواه چنین کلمات خوش

 .و یا اشخاص ناوارد در زبان فارسی، تراویده باشند سازان"  سرهدۀ به اصطالح "ذهنهای پرعق

نویسی را در زبان ناروا دانسته و آن را در زمرۀ آفاِت زبان میشمرد.  سازی و سره زبانشناسِی مدرن، سره

که از ، زبان برخاسته باشند و یا این هر زبان گنجینۀ لغات و کلمات خود را دارد، خواه این لغات از خودِ 

ان رد زبشد و وکه کلمه ای از زبانهای بیگانه وارد یک زبان  ،گر وارد آن گردیده باشند. اما همینزبانهای د

 ه ذهنِ ، کاش خواند. بعض کسان "بیگانه"ر نمیتوان ت، دیگرف تار کوچه و بازار به کارعام گردید و در گف

د زبان نو میخواه ورد، برخالف این پرنسیپ عمل کردهبیشتر شان از سرچشمۀ تعصب ناسیونالستی آب میخ

سازان و سره نویسان را  بسازند. چنین سرهبستَُرند و پالوده  "بیگانه"به اصطالحِ خودشان  خود را از لغاتِ 

 معمول و به اصطالح خودشان را ولو، که "بیگانه"در کشور ایران بسیار سراغ داریم. اینان میخواهند، کلمات 

ه ساختۀ بدساخت را ب جاافتاده هم اند، از زبان فارسی حذف کنند و کلمات نامأنوس، مرده، متروک و خود

اینکه خوانندۀ عزیز منظری ازین َمضحکه پیدا کند، مثالهایی را در زمینه ذکر  جای آن به کار برند. برای

 :میکنم

 :کلمات خودساختۀ بدساخت و نامأنوســ استعمال ۱
جای  "انرژی ه جای "اسم"؛ "کارمایه" به واژه" ب جای "فعل"؛ "نامه جای "مثلث"؛ "کارواژه" به بر" ب "سه

جای  ه درعوض "کمپیوتر"؛ "ترابری" ب "؛ "رایانهجمع"تیا " درعوض "کنفـرانس" ""همایش ؛یا انرجی"

روند، جریان، "تشنج"؛ "فرآیند" درعوض " وضدرع ""تنش درعوض "جلسه"؛ "نقل"؛ "نشست و "حمل



  
 

 

 8از ۷

"؛  "آدرس " به جایجای "رییس"؛ "نشانیه ب "لغت فرانسوی(؛ "فرنشین")عوض "دوسیه پروسه"؛ "پرونده"

  5.م"ترورست" و غیره عالمگیرِ عوض لغت  "؛ "دهشت افگن""چلنج جایه ب ""چالش

      رده، متروک و تأریخی:ــ استعمال کلمات م   ۲

جای "نجیب، سازگار و نیک فرجام"؛ ه ب "خیم "خوش ؛ند" به جای "حمله"؛ "پدافند" به جای "دفاع"ف"آ 

 .میرهوض "خبیث، ناساز، بدفرجام" و غدرع"بدخیم" 

هوم رده و نامفناِصر مُ که با ع ،کلمه ای»استاد بزرگ پوهنتون تهران، داکتر ُخسرو فرشید ورد، به گفـتۀ 

جز در گورستاِن فراموشی، نخواهد  آید و ناگزیر جایی به دنیا می که ُمرده ،ست ساخته شود، مانند نوزادی

 6«داشت.

رچه کلمات "خارجی" ست، عناد میورزند، اما ضدیِت ایشان با کلمات عربی، از عالیجنابان سره نویس، با ه

 "کشکینه خواِر پشمینه پوِش به ریِگ بیابان پرورده"همه شدیدتر است. اینان ننگ دارند، که کلمات اعرابیان 

بان فارسی ز رقِ های ناسیونالستِی خود را بر فیتصببه کار بندند. اینان گویی میخواهند عرا در زبان فارسی 

 فعل و حمله و دفاع اسم ورجام. چرا و به چه خاطر، لغاتی از قبیل و ناف د. اما این کاری ست عبثسوار کنن

که کامالً متداول و مأنوس اند، از فارسی  ،را مغیره و کمپیوتر و ترورستو مثلث و جلسه و کنفرانس و 

خود را در راههای مهمتر و جدیتری به کار اندازیم، علم و فن بیاموزیم،  و غِم   م  ، که هبهتر است براندازیم؟؟؟

ما  که هم به درد خود ،در علوم و تکنالوژی نوآوری کنیم، دست به اختراع و اکتشاف بزنیم و کارهایی کنیم

 .بخورد و هم مورد پذیرش و تحسین جهانیان قرار گیرد

   زمینه مفصل تر بخواند، صفحات مربوط را در کتابهای د درحاشیه نمیروم، ولی اگر کسی بخواهبیشتر  

 ،فقید دِ وررشیدــ هردو اثر داکتر خسرو ف "گفتارهایی در بارۀ دستور زبان فارسی"و  "دستور مفصل امروز"

 .رمایدمطالعه ف استاد زبردست و نقاد پوهنتون تهران،

درین چند سال اخیر در »ه فرموده اند بعد ازین حاشیه روِی ضروری، در ارتباط به نوشتۀ آقای نوری، ک

ند، که کلمات فارسی ایرانی را به عوض ا ده ای در صدد آنها و نشریات خارج کشور، ع وزنامهبعض ر

ربی که در زبان ما عجین شده است، بکار برند، که نه تنها خوش آیند لمات سچۀ دری و یا کلمات معمول عک

موافقم، که نباید کلمات ُمضحک و نامأنوس فارسی ایران را، که در  کامالً  ....«نیست بلکه رنج آور است 

ارسی دری زیبای خود به کار بریم. دری یا پ حیث نمونه و مشتی از خروار ذکر کردم، در دریه باال ب

ری شتوی وارد شده در دپلغات  اگر کسی. و تر است تر، اصیلتر و دست نخورده افغانستان از بسا جهات سره

اصالت توان آورد، تا دهن ایرادگیر را بسته کند. و مطمین ن تقِ ایراد قرار بدهد، کوه کوه دلیل مُ را مورد 

                                                           

تشارات سخن نا ،1۳82ــ چاپ اول اثر جاودان استاد داکتر ُخسرو فرشیدورد ترین این مثالها را از کتاب "دستور مفصل امروز" شبیــ  5 
 اقتباس کرده ام. تهران ــ

 چاپخانۀ سپهر، تهران 1۳۷۵"گفتارهایی در بارۀ دستور زبان فارسی" اثر داکتر خسرو فرشیدورد، چاپ  ۳8۹ــ صفحۀ  6
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همیشه  که ،دستگاِه لغوِی آناز جهاز و  صوتِی آن سنجیده میشود، نهدستگاِه دستوری و  یشتر از نگاهِ زبان ب

 ابتذاالت واز  بدهد، خواهد دید، کهبی قرار ان دری را به صورت فنی مورد ارزیا. اگر کسی زبر استمتغی ِ 

 . ایرانیان وقتی سخن گفتناست برحذر مانده سِی ایران راه یافته، فرسنگهاکه در فار ،تهاِی مسخره ایبدع

. ــ و خصوصاً زبان عامیانه و کوچه و بازار ما را ــ میشنوند، غبطه میخورند و حسد میبرندرا درِی ما 

های افعانستان دیدن  ها و کوهپایه ، وقتی از درهو ..." ها ها و خانلریها و فروزانفرها و بهار نفیسی"

میکردند، و دری قرون سوم و چارِم هجری را در زبان مردم ما زنده و گویا میدیدند، لذت میبردند و به 

 ناسشست، که ایرانیان کالً و ایرانیان باانصاف و حق اصطالح خودشان حظ میکردند. اتفاقاً این یگانه موردی

)برای درک عملِی  و چه جانانه اقرار میکنند.بالخاصه در مورد افغانان و زبان درِی ایشان اقرار میکنند، 

رِی دعامیانۀ "َسَرگی و دیرپایی لغات و اصطالحات در زبان  من، سال پیشت میتوان بر مقالۀ چهاریَّ این واقع

 امید، نظری انداخت.(  ۴۴۹در شمارۀ  افغانستان"

 ایرانی بفروشیم!!!« زِر ناسرۀ»خود را به « یوسِف مصریِ »که  ،است حیف

بان رصۀ زاما تمام این گپها مانع آن شده نمیتواند، که مساعی گستردۀ ایرانیان دانشمند و سختکوش را در ع

و سپاسمند و شکرگزار زحمات شباروزِی ایشان در تدوین و ترَجمۀ آثار جدید و احیاء  فارسی نادیده بگیریم

 .ارسی و دری، نباشیمتون قدیم و معتبر پو تجدید چاِپ مُ 

ـ  ـو متأسفانه به اجازۀ دولت وقِت افغانستان  ـبه بعد ـ 1۹۳۵که از سال  ،سمت نامگذارِی کشور فارسر قد

ا "رسماً به نام "ایران  :ه را باید اضافه کرد، اینست کهه اند. آنچید، جناب کوشان کامالً درست گفتگرد مسم 

هاشم خان ــ صدراعظم مطلق العنان وقت ــ قرار که قدرت عام و تامش در دست محمد ،افغانستانحکومت 

ز و اجازه ِ صالحیت نامۀ رسمی دولت افغانستان را در زمینه بعد از آن صادر کرد، که هییتی با داشت، ُمَجو 

"جدال بر موضوع را به بررسی گرفته و بر آن صحه گزارده بود، ولو با تحکم حکومت. من در مضمون 

گزار را برمال سازند، تا اال و بال تنها در  از آگاهاِن وطنم خواسته بودم، که ترکیب هییت صحه سر کلمات"

چند نام نخبگان تأریخ و ادب همان زماِن افغانستان  ت. من خودکه کسی لبیک نگف ،گردن مال نماند. با تأسف

که نام تاریخی وطن ما را به  ،ت آن بزرگان راویَّ ام، ولی تا اطمینان حاصل نکنم، هرا درین ارتباط شنیده 

، یشودم جۀ حکومت انتقالی افغانستان تقاضاءفروختند، فاش نمیسازم. از وزارت خار "فارس"مفت، به کشور 

و مستدام  حقایق تأریخی را نمیتوان بردوامو موضوع را روشن بسازد.  خود نظری افگندهکه به آرشیِف 

 .مکتوم نگه داشت

ساز این جنجال و جدال، به ایجاز و اختصار گپ زده شد، در بخش بعدی  که راجع به عوامل زمینه ،بعد ازین
 .ته خواهد شدپرداخ "افغان"، "افغانی" و "افغانستانی"به بحِث لغوی کلمات سه گانۀ 

 

 (200۴جوالی  21برلین ــ ــ  هللا معروفی خلیل)
 


