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 تبصره رب اعالميۀ صاردۀ اپريس:
 استعمال انم "افغانستانى" جرم است

 از عبدالله راه
 

 نوري، نبشته اي از پاریس به همه رسانه هاي همگاني فرستاده و درآن نگاشته است: آقاي ولي احمد

گوشه و كنار جهان که باشند، آنرا مطالعه من این مقال را روي صفحۀ جهاني انترنت میگذارم تا تمام افغانها در هر »

نمایند و آرزو دارم براي یكبار سنت مطبوعاتي را شكسته و این نوشته را درهمه نشرات افغاني، روزنامه ها و 

مجالت، هفته نامه ها و ماهنامه هاي داخل و خارج بچاپ برسانم، تا مردم افغانستان متوجه اهمیت این موضوع 

 «گردند.

؟ ماجرا ازین قرار است كه چرا برخي كسان در نوشته ها و یا گفتارخود كلمۀ "افغاني" ، "افغانستاني" موضوع چیست

مي نویسند، و چرا به جاي كلمات معمول دري و عربي، كلمات فارسي ایراني را بكار مي برند! این نوشته را از 

 ابعاد گوناگون میتوان سبك و سنگین كرد:

تعمال نام "افغانستاني" جرم است(؛ از نگاه حقوق جزاء و جرایم به سه دسته تقسیم میشوند، از نگاه حقوقي: )اس –الف 

كه عبارت اند از جنایت، جنحه و قباحت، و تشخیص اینكه یك عمل جرمي در كدام یك ازین سه دسته ها شامل 

دي میكند. مثالً قتل عمدي و دزمیگردد، به قانون جزائي یك كشور تعلق میگیرد كه انواع جرایم را تعریف و شناسائي 

و رهزني در زمرۀ جنایات است كه جرم آن سنگین است، از سوي دیگر برائت ذمه حالت اصلي است، یعني تا كسي 

مورد محاكمه قرار نگیرد و از طرف محكمۀ باصالحیت محكوم نگردد، ما به وي جرمي را نسبت داده نمیتوانیم و 

پس چگونه آقاي ولي نوري خودش را در جاي قاضي قرار داده و باصراحت عنوان  نه هم میتوان آنرا مجرم بخوانیم.

میكند كه استعمال نام "افغانستاني" جرم است؟!! باید ازین قاضي محترم مقیم پاریس پرسید كه نوعیت این جرم چیست؟ 

غان ۀ "افغانستاني" بجاي افآیا جنایت است، جنحه است و یا قباحت؟ آیا در قوانین و مقررات كشور ما براي گفتن كلم

 جرم جزائی تعیین شده است؟ و در كدام قانون؟!

از نگاه عفت قلم: قلم به ذات خود قدسیت دارد و خداوند تبارك و تعالي بدان سوگند یاد كرده است، و ما باید چه  -ب

ییم، مثال عدم رعایت عفت در گفتار و چه در نوشته هاي خویش عفت قلم را از یاد نبریم و بد و بیراه به مردم نگو

 قلم را در اعالمیۀ صادرۀ پاریس میتوان در مورد ذیل یافت :
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 «آیا تعدیل آنها به زعم چند فتنه انگیز و بیگانه پرست مورد پذیرش جامعۀ افغاني و بین المللي قرار گرفته میتواند»

بازهم نفرین برشما اي فرزندان ناخلف »و « به خاطري كه باداران چند نفر خود فروخته این خیانت را خواسته اند»و 

 «.این سرزمین پاك

آیا كسي كه "افغانستاني" بگوید مستوجب این همه بدگویي و فحش و دشنام هااست؟ و یا كسي كه كلمات ناب فارسي 

 را بكار برد باید به ارتكاب خیانت متهم شود؟

ایل قرن نزدهم بكار رفت ، آقاي فرهنگ مینویسد: "هر از نگاه تاریخي : نام "افغانستاني" براي بار نخست در او –ج 

در معاهدۀ بین انگلستان و ایران در بارۀ دولت  1801چند كلمۀ افغانستان به عنوان نام رسمي كشور بار اول در سال 

  1دراني بكار رفته است"

یكه به مناسبت بناي شهر قندهار "درهمان سدۀ هجدهم، عبدهللا خان دیوانبیگي از اركان دولت احمدشاه دراني در قطعه ا

 سروده، گوید:

 جمال ملک خراسان شد این تازه بنا

 دا نگهداردـــات زمانش خـز حادث

... دولتي كه در نیمۀ سدۀ هجدهم توسط احمدشاه ابدالي پي گزاري شد نیز در عصر شاه مذكور خراسان نامیده مي 

شد، چنانچه از زبان صابرشاه پیر و مرشد احمدشاه روایت شده كه راجع به شاه مذكور به حكمران الهور گفت: او 

 پادشاه خراسان است و تو صوبه دار پادشاه هندوستان". 

رمحمد قندهاري كه در سدۀ بعدي كتاب گلشن امارت را در تاریخ امیر شیرعلي خان تألیف نموده است، در ذكر "نو

احوال امیر دوست محمدخان پدر امیر شیرعلي خان چنین مینگارد: در آن زمان كه خاقان مغفرت نشان، امیر بي 

نۀ كابل ارم تقابل بر اورنگ امارت و جهانباني نظیر علیین مكان، امیردوست محمدخان در والیت خراسان در دارالسلط

  2«نشسته بود.

میالدي توسط انگلیس ها و ایراني ها  1801از تحقیق آقاي فرهنگ بر مي آید كه بار اول كلمۀ "افغانستان" در سال 

خراسان  در مورد دولت سدوزائي ها بكار گرفته شده، و از قدیم االیام تا عصر احمدشاه و امیر شیرعلي خان بنام

نامیده مي شده است. بنابر این ، نام "افغانستان" كه با چنگ و دندان بدان چسپیده ایم و آنرا سخت محكم گرفته ایم، و 

كلمۀ "افغان" را از آن مشتق كرده ایم، و هر مخالفتي را با سوته مي كوبیم، در واقع تحفۀ اهدایي انگلیس و ایران 

ي درین مورد شك دارد یك سند تاریخي ارائه دارد كه مردم این سرزمین و یا است كه بما تقدیم شده است. اگر كس

عیسوي این كلمه را در مورد این محدودۀ كنوني كشور ما بكار برده  1801پادشاهان این مرزو بوم قبل از سال 

فرت روي به وباشند، گفتني است كه لفظ "افغانستان" در قرن هفتم هجري در كتاب "تاریخنامۀ هرات" اثر سیفي ه

                                                           

 24قسمت اول ص افغانستان در پنج قرن اخیر، ج اول،  1 

 (20)همان منبع، ص 2 
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بكار رفته و بر سرزمین هاي مرزي میان افغانستان كنوني و پا كستان یا پشتونستان اطالق شده است، آن هم نه به 

 حیث سرزمین مستقل.

بخش دوم این اعالمیه اعتراض و كارگیري واژه هاي ناب فارسي است ، زبان حد و مرزي ندارد و افغاني و ایراني 

ن تاپۀ تابعیت زد، بلكه به مرور زمان تكامل یافته، كلمات و واژه ها متروك و مهجور شده نمي شناسد، و نباید بدا

وجاي آنرا كلمات و واژه هاي نو گرفته است. به عبارت دیگر هر كلمه و لغتي كه طرف پسند و پذیرش مردم قرار 

د. بنابرین تعصب نشان دادن در گرفت یا به اصطالح جا افتاد، همان مورد استعمال قرار میگیرد. و مشهور مي گرد

مورد كار برد كلمات امري است خالف منطق، و از آن بدتر تاپۀ تابعیت زدن به كلمات است كه آنها را در محدودۀ 

 معین مرزي حبس كرد.

آیا زبان فارسي خاص ایران است؟ آیا یك كابلي یا بدخشاني فارسي صحبت میكند یا یك بختیاري یا ترك آذربایجاني؟ 

ا یك پشاوري بهتر پشتو صحبت میكند یا صادرکنندۀ اعالمیۀ پاریس؟ یا مرحوم سردار محمد نعیم خان كه با پروگرام آی

پشتو سازي مضامین مكاتب، ضربۀ قاطعي بر پیكر معنوي این كشور وارد كرد، در حالیكه خود یك كلمه پشتو برزبان 

 نیاورده بود.

م تپ و تالش بران بود كه زبان پشتو جاگزین زبان دري شود. خیاطي جاي بس تأسف است كه در عصر ظاهرشاه تما

را گندونكي نوشتند، و مدعي العموم را څارنوال و شفاخانه را روغتون، كلماتي چون ساتنوال، پوهنځي و پوهنتون 

و شنیده وارد زبان فارسي شد. در حالیكه نه از پادشا و نه از صدراعظم ها و وزراي خانوادگي شان حرفي به پشت

شد. لیكن مامورین دولتي مجبور بودند كه در كورسهاي تدریس پشتو تولنه ضیاع وقت كنند و سوانح هاي ساختگي و 

جعلي را حفظ كنند، آیا همین اعمال نادرست و ناشایست بسنده نبود كه حاال قلم بر میدارند و اعالمیه صادر میكنند تا 

ي استعمال نشود كه ایراني است؟ آیا میتوان زبان فارسي را با صدور چنین این كلمات و آن كلمات باید در زبان فارس

 اعالمیه ها از سیر تكامل آن منحرف كرد ومهار نمود؟ مثال هاي از نگارش آقاي ولي نوري:

"درین چند سال اخیر در بعضي از روزنامه ها و نشریات خارج كشور عدۀ در صدد آن اند كه كلمات فارسي ایراني 

عوض كلمات سچۀ دري یا كلمات معمول عربي را كه در زبان ما عجین شده است بكار برند كه نه تنها خوش را به 

 آیند نیست، بلكه رنج آور است."

آیا بجاي كلمۀ "عجین" كه شاید نزد بسا كسان فهم آن دشوار باشد اگر كلمۀ "آمیخته" بكار گرفته میشد بهتر نبود؟ 

 قضاوت با خوانندگان است.

"ولي تعویض كلمۀ افغان به افغانستاني بي اندازه نامانوس و غیر قابل پذیرش و توهین آمیز دامه نوشته است: به ا

 است."

بنده طرفدار تعویض نام افغانستان نیستم، زیرا این دردي را دوا نمي كند، ولي اگر مردم افغانستان بخواهند كه نام 

زیرا با مذاق آقاي نوري برابر نیست؟! چه غیر مانوسي چه غیر قابل كشور خویش را تغییر دهند، آیا حق ندارند؟ 

پذیرش و چه توهین آمیز است؟ مگر ما حق داریم كه حق ملتي را سلب كنیم؟ مگر لفظ ایران بر كشور كنوني بیش 
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د؟ آیا نام توهین ش از نیم قرن سابقه ندارد؟ آیا قبل بر آن نام رسمي ایران، فارس نبود؟ آیا با این تغییر نام ملت ایران

 هاي كشور هاي كه در گوشه و كنار جهان تغییر میكند توهین آمیز است؟

اینهم جالب است كه آقاي نوري با آنكه در برابر واژۀ تازه در زبان فارسي اعتراض میكنند، بعضاً ناخود آگاه واژه 

غیره، آیا این واژه ها تا سي سال قبل در ها را بكار میگیرد كه مثال آن : گردهمآئي ها، در پاي آن امضا كردن، و 

زبان ما بكار میرفت؟ آیا مثالي آورده میتوانید؟ كلمات و واژه ها هم كهنه میشوند و میمیرند و بجاي آنها واژه هاي 

 دیگري پدید مي آیند، این از طبیعت زبان است.

امید است، كه البته نمیخواهم گستاخي  بخش دیگر این اعالمیۀ پاریس اعتراض بر نشرات و جراید و به ویژه جریدۀ

 2004می  21سانفرانسیسکو   نمایم و درین باره چیزي بنویسم، و به وظیفۀ آقاي كوشان تشبث كنم.

 

 عبدهللا رها

 

 مچهاراپیان قسمت 
 ادامه دارد


