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 13/05/2015                صالح الدین سعیدی
   

 چرا به افغان بودن خود افتخار می کنیم؟
 

 

 (1) :اقتباس
  

 افغان را باید بدانیم؛ اسمیا  اوآل تاریخچه کلمه و
 

ار است و در طول ادو یک کلمه پشتو نبوده بلکه فارسی " افغان"نخست از همه باید گفت که کلمه 

ی شود و افغان یک جغرافیایی خطاب شده و می ۀخط پشتون خطاب نشده بلکه بر یکریخ به قوم أت

 .از بخش های آریایی بوده کدام نژاد مجزا از مردم آریایی معمول این منطقه نیست

، هزاره، ترکمن ،همه ساکنین این منطقه اعم از پشتون، تاجیک، ازبیکاسم "افغان" بر 

، سک و اهل هنود و غیره ینورستان شه ای،پ عرب، پامیری، بلوچ، گوجر، ایماق،

 .اطالق می شوداین خطه اقوام ساکن 

است(  های ایرانی ریخ یمینی )از کهنترین تاریخنامهأجهان مانند ت ریخی  أدر منابع مهم و معتبر ت "افغان"چنانچه کلمه 

 نامه ابن بطوطه بهو بخصوص در سفر "بطلیموس"، نوشته های "حدود العالم"؛ "الکامل ابن اثیر" ؛"بیهقی"تاریخ 

 .کرات ذکر شده است

هجری قمری آغاز شد و در سال  ۷2۵در سفرش به کابل )سفرهایی طوالنی ابن بطوطه از  "ابن بطوطه"چنانچه 

 نویسد:  و نیم سال به طول انجامید.( می 2۹مجموع  هجری قمری پایان یافت و در ۷۵۴

 شوند..." کابل از قدیم نامیده می «افغان»که  کند زندگی می از عجم ای فهنجا طائآکردیم در  "سپس به کابل سفر

ا ها بوده اند و ت دانیم که مردم کابل از قدیم اکثریت مطلق تاجیک طرفی می پایتخت پادشاهان افغان بوده است از

 .دن می نامیدنها هنوز در این نواحی انگشت شمار بوده اما مردم کابل خود را افغا زمان سفر ابن بطوطه تعداد پشتون

 هفصد ساله دارد، و اقل هزار ریخی حدأافغان سابقه ت کلمۀكند که  ید مىأئمانده از عهد باستان ت جااسناد و مدارك ب

موجود است و این كلمه مكرر « افغان»کلمۀ  ۀبار قبل از اسالم، سه سند ایرانی، هندى و چینی در ۀچنان كه در دور

 .اسالمى هم آمده است ۀدور در متون مختلف فارسى و عربی
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 3از 2

افغان به مراتب ذکر شده که به  ۀکلم شود، معتبر ترین کتاب های فارسی شمرده می ۀکه از جمل فردوسی ۀشهنام در

کلمه "افغان" به شهادت شاهنامه به عنوان نام مردم این منطقه سابقه بیشتر ، بوده است و می باشدمعنی مردم این خطه 

 .از هزار سال دارد

  در .باشد در زبان سانسكریت می« اسوه گانه»ذكرى از كلمه "افغان" در آثار مكتوب آمده، عنوان بارى كه  نخستین

ست ا« سواركار نجیب»كار رفته است. معادل فارسى این کلمه  به« اسواگا»صورت  به "مهابهاراته"داستان حماسى 

 .گیرد در بر مىتاجیك، اوزبیک و سایر اقوام ساکن آنرا  ،قومى پشتون که همه گروه های

و اپ   (Ava-han)هـن -ریت او و در سانسك (Apa-jan) جـن -ین اپ و همچن (Ava-jan)جـن -او  "اوسـتا"کتاب  در

مه کل ه اینكشتن و زدن و افكندن و برانداختن و دفاع كردن است. اسم فاعلى آن از ریش معـنی به (Apa-han) هـن -

 است،  "افغان"

و در سانسكریت  (Apaghâna) و اپغانه (Apaghna) هاپغن (Avaghâna) هو اوغان (Avaghna) هاوستا اوغن در

معنى افگننده و  و به (Apaghâna) و اپگهانه (Apaghna) و اپگهنه (Avaghâna) و اوگهانه (Avaghna) اوگهنه

 ام  ن ا این پر افتخار ترینه جنگجو، دالور و سلحشور مانند افغان اى مردم  دفاع كننده و جنگنده وغیره است و بر

 .شایسته است كه دیگران به آنان داده اند

  :بود "فریدون"كشان عصر  ده است، كه از سپهــآم« آوگان» نیز دوبار کلمۀ "شاهنامه فردوسى" در

 او گانــارن كـچون ق دارـهـسپ

 سپهكش چو شیروى و چون آوگان

  :دــویــگ ىــن مـیـنـچ "ردوسىــف"، " دونـــریـــف" ان ـتـن داسـیـمـم در هـه ازـر، بــاى دیگـدر ج

 دار چون قـــارن كـاو گــانـهـسپ

 ـدرون آوگـانـبـه پـیـش ســپاه ان

ده و بعد از ـآم «« اوگان»»  ،  «« آوگان»» در زبان های هزار سال قبل   – "افغان"یا کلمه  اسمبدین ترتیب ، 

و اکثرا  هم غین تلفظ  حرف گاف را بعضا  جیم  اء  ندارد بن وجود "گ"عربی حرف گاف  یهجوم عرب چون در الفبا

  .کنند می

ه خواند « اوغان» را هم  « اوگان»  اء  بن گویند می "پرتغال"را  "پرتگال"می خوانند، کشور  "ازــغ"را  "ازــگ" مثال  

 باهاشتافاغنه هم  ء  ، بنان کلمه افغان عربی نیستو در جمع افاغنه در عربی شکل گرفت چو « افغان» اند و بعدا  

  .است

شناسند، اگر شما بگویید  نام افغان میه را ب خارج همه آن کند، در می وقتی یک افغان به خارج از کشور سفر اء  بن

و این هم جعل و دزدی اسم و هویت یک کشور دیگر  که من تاجیک هستم، فکر می کنند که اهل تاجیکستان هستید 

 .دازبیکستان هستیاهل  و اگر بگویید ازبیک هستم آنها فکر می کنند که از است.



  
 

 

 3از 3

 ؟انتاجیکست –نام افغانستان که افغان است، افتخار می کنید یا به یک تاجیک ه آیا شما واقعا  به یک تاجیک ب

گی ر و دولت زندقلمرو یک کشو مریکا از نژاد و ملیت های مختلف تشکیل شده است ولی وقتی که درا ۀمتحد ضالعا

 .دشون مریکایی خطاب میارا دارند همه  آن می کنند و افتخار تابعیت

کستان ازبی های د و ازبیکنگوی تاجیکستان خود را تاجیک می های  ! تاجیک"افغانستانی"یم نه " هستافغان"پس ما 

  .[[ازبیکستانی ]]یا  [[ تاجیکستانی]] گوید نه  خود را ازبیک می

 ۀرو هر تبع از همین«. پشتون»قوم است، نه « ملت افغانستان»، «افغان»المللى نیز مراد از كلمه  در عرف بین

 .شود شناخته مى« افغان»صفت  خارج از كشور بهداخل و افغانستان در 

بی  امال  ک ییک قوم است ادعاه افغان متعلق ب ۀکلم کهی و ما افغانیم و این ادعای این کشور ما افغانستان است  بر بنا

فروخته شده هستند علیه این نام پاک و پر افتخار  که واقعا   و کسانی و بی بنیاد است  پوچ دشمنانه، اساس، مغرضانه، 

و وحدت اقوام ما قد علم کرده اند قابل مجازات قانونی اند چون در قانون اساسی برای اتباع افغانستان، افغان خطاب 

 .ر ترجیح بدهیم که هویت ما به کشور ما منسوب باشدشده است. لهذا برای تحکیم ملت شدن در کشو

 .، زنده افغانستان استنفر افغان است پس ما افغانیم و تا یک

 
  ر از پشتون استـاالتـب "انـافغ"
  باال تر از تاجیک است "انـافغ"
 

  باال تر از ازبیک استان" ـ"افغ
  زاره استـباال تر از هان" ـ"افغ

 

  و بلوچ است ایباالتر از پشه "افغان" 
 د استک و اهل هنوس  باالتر از "افغان" 
 !!ین و باشندگان افغانستان افغانندساکن زیرا همۀ 

 

 

 
 

 اگر بینی که نابینا و چاه است

 اگر خاموش بنشینی گناه است
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