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 27/06/2018                  ولی احمد نوری

 افغانستان گلستان اقوام
 

 و یکم بیستقسمت 

 

 ولى احمد نورى با  " امید"  بیمورد   مناقشۀ

 از

 پروفیسور دکتور سید خلیل هللا هاشمیان

 مدیر و صاحب امتیاز مجلۀ آیینۀ افغانستان

 2004جون  15 

 

 

 

د" را بدفاع از کلمۀ ینفاق انداز و ستمگراى " ام ٬غرض آلود ٬دۀ شخصىیجر ۶2۳ک صفحۀ کامل شمارۀ یقوى کوشان" 

ن مناقشه به پهلوى خود قرار داده است. از یمستعار عبدهللا رها را در به نامگرى هم یق دی"افغانستانى" اختصاص داده و رف

قش ناآگاهانه یلمى دارد که " قوى کوشان" و رفو هم جنبۀ ع ٬خى افغانستان مضمر استین مناقشه منافع ملى و تاریکه دریآنجائ

ن ینى گناه است( درینا و چاه است ... و گرخاموش بنشینى که نا بیکه )اگر بیبمصداق مقوله ا ٬ر کرده اند"ینه "بى خلطه فیدر زم

نه قضاوت افغان منصفاف افغانستان و خبرگان یم تا مردم شریسازیق را برمال میم و فقط حقایقت شامل مى شویمناقشه بنفع حق

 .ندیبفرما

غرضى و وطندوستى او از وراى نوشته ها و آثارش بهمگان معلوم یس که بیم پاریآقاى "ولى احمد نورى" فرهنگگراى افغان مق

دۀ از مشاه ٬رۀ ادب درى افغانستان افزوده اندیون کابلى" به ذخیا شیى یایم ضی" سردار محمد رح به نامراً اثر مقبولى یاست و اخ

د و یچاپ گردیده است متاثر شده و مقالۀ متحدالمالى به تمام جرا ٬دیدۀ امیوسته در مقاالت و نشرات جریکلمۀ "افغانستانى" که پ

ن ینشرات داخل و خارج کشور ارسال و استعماِل کلمۀ "افغانستانى" را جرم شناخته اند. مقالۀ آقاى "ولی احمد نورى" در هم

 .نۀ افغانستان" هم از متن و مقصد آن آگاهى حاصل کنندییخوانندگان "آ ن مجله چاپ شده تایبخش ا

در ستون دوم همان صفحه  ٬مقالۀ آقاى "نورى" را نشر کرده ٬آن ۶۳2مدیر مسؤول جریدۀ امید درستون اول صفحۀ هشتم شماره 

غرض یک شخص بینوع برخورد با ن یاز ٬مقاله اى از عبدهللا رها و در ستون سوم آن جواب و عکس العمل خود را نشر کرده

"حرامزادگى مطبوعاتى"  ٬ک موضوع را عنوان کردهیچنوع مقصد و منفعت شخصى نداشته و محض بخاطر منفعت ملى یکه ه

ست مقالۀ آقاى "ولى یروى از اصول و اخالق مطبوعاتى بای"قوى کوشان" به پ ٬بود یل نمیچه اگر حرامزادگى دخ ٬مشهود است

از حرامزادگى  ٬اما او ٬شدیکرد و منتظر عکس العمل مردم مینشر م ٬ن شمارهیبدون عکس العمل خودش در عاحمد نورى" را 

ق خود را با عکس یشى رفیق خود ارسال و عکس العمل فرمایک رفیمقالۀ آقای "نورى" را قبل از نشر ب ٬مطبوعاتى کار گرفته
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ش یدن است به همقطاران سمتگراین کار قوله کشیو هدف او از ٬ک صفحه نشر کرده استیکجا با مقالۀ نورى در یالعمل خود 

که به شرافت  ییآنها ٬نده به دفاع از کلمۀ "افغانستانى" پر کنند. اهل مطبوعاتید" را براى چند ماه آیدۀ "امیتا صفحات جر

 .نامندین طرز العمل را " حرامزادگى مطبوعاتى" مینچنیا ٬مطبوعاتى باور دارند

 

 سوابق موضوع

کلمۀ  ٬دشمنان افغانستان ناکام شد ٬زمیاو بعد از آنکه طرح فدرال ٬کلمۀ "افغانستانى" را قوى کوشان از ایرانی ها تقلید کرده است

خت و مدعى شد که کلمۀ افغان تنها به قوم پشتون ید ری"افغانستانى" را ، حتماً به فرمایش و هدایت ایرانی ها در صفحات ام

قوى کوشان  ٬د"یان "امیبلکه "افغانستانى" استند. در محافل خصوصى و حلقه هاى سمتگرا ٬ستندین نتاجکها افغا ٬مختص بوده

ه طلب بقسم ید تجزیجرا ٬خوانند. بداخل افغانستانیرانى میى و حتى با افتخار ایانایآر ٬ىیایش خود و تاجک ها را آریو رفقا

ست هاى افغان یکه کمونیبدخشان بزرگ( را نشر کردند. در جلسه اۀ )جهمورى خودمختار ید" اعالمیخواهر خواندگى با "ام

س آلمان" یدر شهر "گ 200۳د" در ماه نومبر یره( بشمول همکاران "امیف ناظمى و غیلط ٬محبوب هللا کوشانى ٬ف پدرامی)لط

 د حاضریهمکاران ستمى ام ست ها ویدۀ "هندواره" منتشرۀ لندن نشر کرده بود همه کمونیر کرده بودند و راپورتاژ آنرا جریدا

زبان " فارسى" را به عوض  ٬نام "خراسان" را به عوض "افغانستان" ٬در آن مجلس کلمۀ "افغانستانى" را به عوض "افغان" 

ن یبا ع ۶12د شماره یزپور" در امیبعداً مقاله اى بقلم "ساالِر عز ٬د نشر شدهین جلسه در امیداد ای"پشتو" تقاضا نمودند و رو

 .چاپ شده است( ۳۳صفحۀ  ٬نۀ افغانستانییآ ۹۴داد ها در شمارۀ ین رویص اینشر شد )که تلخ اتیمدع

ش که قوى یکسال پیس و نام آنرا "افغانستان" گذاشت تا یم تاس17۴7ن را در سال یکه "احمدشاه بابا" افغانستان نویاز روز

عنى در مدت ی ٬ز خود استعمال و نشر کردیاق انگۀ شخصى و نفیزى و تعصب در نشرین کلمه را به قسم نفاق انگیکوشان ا

 ٬ازبک و هزار ٬ت هاى تاجکیبشمول اقل ٬ن مردمید و کتب و نه در مکالمات شخصى بیسال بداخل افغانستان نه در جرا 2۵۶

نورستانى و هزاره  ٬تاجک ٬بلوچ ٬ماقیا ٬ف ازبکیبلکه اقوام شر ٬ده نشده استیکلمۀ "افغانستانى" را کسى استعمال نکرده و شن

من مبلغ ده هزار  ٬ن کلمه را سند و ثبوت ارائه کندیسالۀ افغانستان استعمال ا 2۵۵خ یخودرا "افغان" شمرده اند. اگر کسى در تار

ن نوع اصطالحات و تقاضا یکنند ایرى ها در کابل حکومت میر که پنجشیدالر به همان شخص انعام مى دهم. فقط در دو سال اخ

افغان ها را  ٬برندیاد نمیو شاه اشرف هوتکى را از  ٬حضرت شاه محمودیر اعلیران که ضربت شمشیه است. اما در اها باال شد

چنانچه  ٬دند و قوى کوشان با دشمنی ایکه با پشتون ها دارد راه آنها را در پیش گرفتینامیر "افغانی" و "افغانستانى" میبرسم تحق

ل یران از قبیران ایحتى مقاالتى به قلم اج ٬رانى پُر استیشر می شد، از اصطالحات امجلۀ )خراسان( که از طرف او وپدرش ن

 .شدیرانیها در این مجلۀ نشر میر و استهزاِه پشتونها و زبان و فرهنگ شان براى خوش ساختن ایره به تحقیل" و غیب مای"نج

نظر به ملحوظات مشخص و خدمتگزارى به  نک عده محدودىیس طی مقالۀ نوشت که: "... ایآقاى ولى احمد نورى از پار

مال برند" و افزود که : "استعین کشور بکار میعوض نام " افغان" کلمۀ " افغانستانى" را براى اتباع و باشندگان ا ٬دشمنان وطن

 ."نام افغانستانى جرم است

ى "ولى احمد نورى" را " یقاضادى خود به دفاع برخاست و تیاز اختراع تقل ٬ن بدعت معذرت بخواهدیکوشان عوض آنکه از

لۀ یـز و دور از عفت قلم ... " خواند. عالوتاً " او زبان را " فقط وسین آمیتوهـ ٬مغرضانه ٬بى بند و بار ٬احساساتى ٬ر علمىیغ

" سیب پشتوى "ولس مشر" را به عوض " د جمهور رئیـم" شمرده به خاطر مشروع پنداشتن اختراع خودش ترکیافهام و تفهـ

نو آورى  ٬ن نو آورى در زبان پستویر افغان " خوانده و به اساس ایغ یآنهم " ساخت پشتونها یک نو آوری" ی" کرز یبرا
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ن مجله تا از طرز استدالل و منطق کوشان یز شمرده است. بخاطر خوانندگان ایعنى "افغانستانى" را علمى و جای ٬دى خودشیتقل

 :شودیاس مناً اقتبیچند سطر نوشتۀ او ع ٬مطلع گردند

نگتن دى سى در ید در اعالن سفارت افغانستان در واشین شمارۀ امی... و اتفاقاً در هم ٬م استیلۀ افهام و تفهیزبان فقط وس ..."

ن واژه یچن ٬س( کلمۀ )ولس مشر( بکار رفتهیبجاى )دجمهور رئ ٬ن کلمات آمدهیکى ازیا یفورنیبارۀ سخنرانى آقاى کرزى در کل

ز پشتون یى که زبان آن پاکستانى ها و قوم عزیولى از آنجا ٬عنى پاکستانى اندی ٬ر افغانیخت پشتون هاى غها همه تازه و سا

رد؟ اگر کلماتى مثل )ژغ دبلى( ید بگیو تازه چرا با ٬ردیتواند جلو ورود و استعمال آنرا بگیچ کس نمیه ٬کى استیافغانستان 

 "...عنا و قشنگ استواژۀ )ولس مشر( با م ٬بى معنى بوده ٬ویبجاى راد

دو  ٬سانسید چهارسال دورۀ لیسازد و من بایان میبى دانشى او را نما ٬خواندیم میلۀ افهام و تفهینکه نامبرده زبان را فقط وسیا

اد یف علمى زبان را یازده سال اورا زبانشناسى درس بدهم تا معنى و تعریجمعاً  ٬سال دورۀ ماسترى و پنج سال دورۀ داکترى

کعده چبوله خوان و چبوله شنو یى که روان است ادامه خواهد داد چونکه ین راِه بازارى و چبوله گویکنم او به همیفکر مرد. یبگ

: خته استیب "ولس مشر" برون ریست که از شکم خود در مورد ترکیاتیى هاى او جفنگیگر از چبوله گوید یکیهم دارد. و 

چگونه سند و یت نابخردى و بدون هیدگر از نها ٬دو ٬غلط "کلمه" خوانده است ب متشکل از دو کلمه را بهیک ترکینکه یاول ا

عنى حدود یب قبل از تولد قوى کوشان ین ترکیکه ایدر حال ٬ر افغان" قلمداد نمودهیب را "ساخت پشتون هاى غین ترکیثبوت ا

د و مؤسسات یره به جرایسپال( و غ)ول ٬)ولسمل( ٬ل )ولسوال(یف کلماتى از قبیشصت سال قبل توسط " پشتوتولنه" در رد

دا یب )ولس مشر( مورد استعمال پیترک ٬خواندندیچونکه پادشاه را )لوى تولواک( م ٬فرهنگى معرفى شده بود. در دورۀ شاهى

س جمهور خواندند که باز یس دولت( و بعداً رئیابتدا او را )رهبر( سپس )رئ ٬در دورۀ جمهورى سردار محمد داؤد خان ٬نکرد

س دولت یس دولت مؤقت( و بعداً )رئیدر دورۀ "کرزى" چونکه او ابتدا )رئ ٬دا نکردیق پیب )ولس مشر( مورد تطبیترکهم 

که اگر چه  ٬کنندیب )ولس مشر( را استعمال میلهذا براى او ترک ٬س جمهور( هم نشده استیو تا کنون )رئ ٬انتقالى( خوانده شد

ولى کسى  ٬د )ولس مشر انتصابى( خوانده شودیم )ولس( صورت نگرفته و باانتصاب "کرزى" در رأس دولت به ارادۀ مرد

 .خوانندیکند او را )ولس مشر انتصابى( بخواند. لهذا کرزى را )ولس مشر( میجرأت نم

گرى کلماِت محفوظ که هرگاه ید ٬کى مخزن کلماِت در حال دورانی ٬ره از کلمات خود داردیا دو بانک ذخیهر زبان دو مخزن 

ا بعضى کلمات را از یتواند کلمات مطلوب را از مخزن محفوظ برون ساخته به دوران اندازد و یلسانى خواسته باشد م کلتۀ

ت دارد آنرا بدوران یره بود و هر پشتو زبان صالحیب )ولس مشر( در بانک ذخیره انتقال دهد. ترکیدوران خارج ساخته به ذخ

ده د آمید" پدین طرف در نشرات "امیکسال بایرۀ زبان درى وجود نداشت و از حدود یاما کلمۀ "افغانستانى" در بانک ذخ ٬اندازد

 ٬ت رد و قبول آنرا داردیلهذا کتلۀ لسانى زبان درى صالح ٬میشماریب دستورى آنرا هم مین مقال عیگر ایو ما در قسمت د ٬است

 .بات زبانیخ کشور و اصول ساختمان ترکینه چند نفر ناآگاه از تار

ر ید: "پشتون هاى غیگویم ٬ۀ جهالت مشهود استینژاد و فرهنگ پشتون به سو ٬کوشان" که تعصب و دشمنى او با قومقوى "

ورند را یلى دیرا پارلمان ملت افغان خط تحمیز ٬رافغان نمى شمارندیاما مردم افغانستان پشتون ها را غ ٬عنى پاکستانى"ی ٬افغان

پشتونها عموزاده هاى افغان ها  ٬م ختم شده است1۹۹۳ز در سال یورند نیرداد داد صدسالۀ قرایمنسوخ و باطل شمرده و مع

زبان و فرهنگ پشتون هاى هر دو طرف خط  ٬ن غضب شدۀ افغان سکونت دارند و از لحاظ نژادیباشند که در خاک و سرزمیم

 ٬تواندین ها را پاکستانى ساخته نماسى پشتویفات مؤقت سیورند و تشریلى دیخط تحم ٬ورند داراى حقوق مساوى استندیلى دیتحم

دانند که قوى کوشان وهمقطاران او طرفداِر اتحاد یرا رفت و آمد آزاد و روابط فرهنگى مانند سابق برقرار است. مردم میز

خى و منافع ملى یحقوق تار ٬ات مبتنى بر تعصبین جفنگیستند و با چنیاسى پشتون ها در چوکات افغانستان نیى و سیایجغراف

 میاد مردم نرفته است. ولى تقسیا تابوت" از یا تخت است ی ٬گفت "تاجک فوق همهیت افغان را پامال مى سازند. شعار او که ممل
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ادداشت است. او پشتونهاى آنطرف خط را از "افغان" بودن محروم یار جالب و قابل یبندى او باساس شعار "تاجک فوق همه" بس

اسى بداخل افغانستان خوف و هراس دارد؛ پشتون هاى داخل یک قدرت مردمى و سیث یبه حسازد چونکه از اتحاد افغان ها یم

صد یف ۳۵صد و از پشتون یف ۶۵ر پشتون و تاجک یوسته مدعى شده است که نفوس غیچونکه پ ٬شماردیافغانستان را "افغان" م

ا افغانستان یکه گو ٬خواندیمعنى "افغانستانى" م نیو تازه هم تاجک ها را از "افغان" بودن سوا و برون ساخته آنها را با ٬است

نگوى ث سخیشود که قوى کوشان بحیخ مین سند اکنون ثبت تارید برون رانده شوند. بهرحال ایپشتون ها با ٬کشور تاجکهاست

 !!!شماردیتاجکان خود و قوم تاجک را از "افغان" بودن برون ساخته " افغانستانى" م

پس  ٬کندیز دفاع میت کلمۀ "افغانستانى" بلکه از نام "خراسان" براى افغانستان نینه تنها از مشروع گِر نوشتۀ خودیاو در جاى د

خى و مستند که احمدشا باباى درانى با نام یقتى است تارین حقید: " در بارۀ نام وطن مان ... ایبهتر است نوشتۀ خود اورا بخوان

 ".خواندندین" مو او را پادشاه "خراسا ٬ى نداشتیافغانستان آشنا

مستند که  خى ویقتى است تارین حقید: " ایگویکنم جملۀ باال را بدقت بخوانند که قوى کوشان میمن از مردم افغانستان تقاضا م

 ٬چنوع سند و ثبوتى براى اثبات ادعاى پوچیکه قوى کوشان هیى نداشت... " و در حالیاحمدشا باباى درانى با نام افغانستان آشنا

ار یکنم که نام افغانستان بسیخى ارائه مین اتهام ناروا اسناد تاریح ایمن در رد و تقب ٬ز خود ارائه نکردهین آمیتوهن و یدروغ

 :ش از احمدشاه بابا در متون درج بوده استیپ

بمعنى جا  و ابگان ٬افت شدهیاوگان و امثالهم  ٬اپگان ٬ب کلمات ابگانیدر فرس باستان و سانسکر ٬م منطقهیـ در زبان هاى قد1

 .عنى نام قوم و منطقهیسته معنی داشته است یزیکه مردم سوارکار در آن میا منقطه ای

ا )اوگانه( ذکر شده و در آن وقت کلمۀ "افغان" یالدى کلمۀ "افغان" بقسم معرب کلمات )اوگان( یقرن دهم م ٬ـ در "حدود العالم"2

 .شدیشته من مشخص پندایک قوم بلکه نام قوم و سرزمینه تنها نام 

زده بار کلمۀ "افغانستان" را در متن خود ذکر کرده یس ٬الدىیزدهم میفى هروى" در قرن سیف " سیتال ٬خنامۀ هرات"یـ "تار۳

 .اما البته با تفاوت حدود موجودۀ آن ٬است

ف داکتر یتأل ٬آمدهالدى بدست یم 1722ران از سال یأت در ایک هیادداشت هاى یراً دو جلد کتاب بزبان هالندى شامل یـ اخ۴

ان و یجلد اول "بر افتادن صفو ٬هـ ش 1۳۵۶سال  ٬رانیانتشارات توس ـ ا ٬ترجمۀ داکتر ابوالقاسم ِسرى ٬ندىیام فلور" هالیلی"و

ن اثر که چگونگى سقوط سلطنت صفوى و جلوس شاه محمود افغان بر تخت اصفهان یدر ٬برآمدن محمود افغان بر تخت اصفهان"

در چند جا نام "افغانستان"  ٬سال قبل از آغاز سلطنت "ۘاحمد شاه بابا" در قندهار نوشته شده ۳۵باً یخارجى تقرن یبه قلم مشاهد

 .ذکر شده است

ۀ آنوقت یو در ترک ٬ث پادشاه قندهار امضاء کرده استیان آن بحیفۀ عثمانى نوشته در پایکه "احمدشاه بابا" به خلیـ نامه ا۵

سال  ۵0ِر نامۀ مذکور به اثر تقاضاى دولت افغانستان حدود یشناختند. تصویسلطنت قندهار م امبه نامپراطورى احمدشاهى را 

ظ جامع نوشته بود که در مجلۀ کابل نشر شده یک تقریده و مرحوم جاللى )پدر جاللى هاى موجوده( باالى آن یقبل بکابل رس

  ست؟یا قندهار افغانستان نیاست. آ

  .بار نام خراسان را ذکر کرده است 7۳بار نام افغانستان و  111خ افغانستان" ید در جلد دوم "تارـ مرحوم استاد احمدعلى کهزا۶

 دورۀ سلطنت احمدشاه بابا را در قندهار ٬م 1۹80 ٬ک خود به عنوان "افغانستان"ۘیسور "لوى دوپرى" در اثر کالسیـ پروف7

(Durrani Empire)  ای (Ahmad Shah’s Empire) اد کرده استی. 
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ست که او عالوه ین بخاطریو ا ٬اد شده استیث پادشاه خراسان هم ینام احمدشاه بابا بعضاً بح ٬خین درست است که در تواریـ ا8

ز در تصرف خود داشته است. "لوى دوپرى" احمدشاه بابا را چند بار ین خراسان را نیمناطقى از سرزم ٬ن افغانستانیبر سرزم

"احمدشاه بابا" )شاهنشاه هندوستان( خوانده شده  ٬خ اردوی)امپراطور( و سلطنت اورا )امپراطورى( خوانده است؛ در توار به نام

 .است

شاعر و صاحب  ٬و احمدشا بابا که شخص دانسته ٬خ ذکر شدهیش از تولد احمدشاه بابا در کتب و تواریکه نام افغانستان پیدر حال

ن یى نداشت" خرهم باالى ایبگفتۀ کوشان با نام افغانستان آشنا ٬ىیى و جهان گشایمایجهان پ ٬گردىن همه جهانیبا ا ٬وان استید

که کلمۀ یشخص ٬میشویرتى کوشان مستشعر مینجاست که با نابخردى و بى بصیو از ا ٬نوع استدالل و منطق خواهد خندید

غرضانۀ "آقاى ولى احمد نورى" یدر برابر انتقاد سالم و بعوض آنکه  ٬"افغانستانى" را بمنظور نفاق افگنى به دفعات نشر کرده

تازد و به او یو از خراسان به احمدشا بابا م ٬رودیستاده از "افغانستانى" به "خراسان" میم ایبه خرجعلى خود قا ٬معذرت بخواهد

 .کندین میتوه

گر یبار د ٬دهدی" به معذرت خواستن سوق متیریرش که نگید به فهواى "بگیکه آقاى ولى احمد نورى را با تهدیکوشان در حال

 :دینماین کلمات دفاع میاز بدعت خود با

ترکمنستانى و  ٬تاجکستانى ٬ترکمنستان و قرغزستان و ... را ازبکستانى ٬کستانیتاج ٬شود که اتباع ازبکستانیبلى ! م"

ن یتى آنان را چنیژه فارسى زبانان گیان و بویشناسند و جهانیگر را مین نهج همدیچنانکه آنان به هم ٬قرغزستانى و ... خواند

 "!شودیچگونه جرمى را مرتکب نشده و نمید هیهن ما خواست "افغانستانى" بگویا اشخاصى از میخوانند! و اگر شخصى یم

باب یشوم ترکیمجبور م ٬دهدیکى و گمراهى سوق مینکه او مردمان مثل خود را بتاریدانشى قوى کوشان و اینجا بخاطر بیدر

قرغز  ٬تاجک ٬م: ازبکیح نمایۀ دستور زبان درى تشریقرغزستان" و افغانستان و خراسان را از زاو ٬کستانیتاج ٬ازبکستان"

ن یخ هم به قوم و هم به سرزمین استثنى که کلمۀ "افغان" در طول تاریبا ا ٬و افغان هر چهار )اسم خاص و اسم قوم( است

سى مثالً یدر انگل (land) ى" پسوندیاى مولود از مادر بزرگ مشترک "هند و اروپامسکونى افغانها اطالق شده است. در زبانه

 :سازدیى اسم مکان میدر اکثر السنۀ هندواروپا (در فرانسوى terre) ن مثالی)آستان( در فارسى و معادل زم ٬)انگلند و اسکاتلند(

 ٬]افغان+ استان = افغانستان[ ٬استان= قرغزستان[]قرغز+  ٬]تاجک + استان = تاجکستان[ ٬]ازبک + استان = ازبکستان[

نکه سوت )آ( از یل ای)اسم مکان( ساخته شده است. دل ٬ب نام قوم با پسوند مکانیاز ترک ٬و امثالهم ٬]هندو + استان= هندوستان[

 (Morphophonimique) کیمین طرزالعمل را در زبانشناسى تحول مورفوفونیا ٬شودیکلمۀ )آستان( در تلفظ و نوشته حذف م

 .ردیگیخوانند که در همه زبانها به منظور سهولت تلفظ صورت میم

انه از ین تصور عامیولى ا ٬ک کلمه استیخراسان  ٬م: بنظر اکثر مردمیبات احتمالى "خراسان" را مطالعه کنید ترکیائیاکنون ب

جزء دوم  ٬شرق( ٬آفتاب برآمد ٬آفتاب ٬دیبمعنى )خرش ٬ب )ُخر( استین ترکیرا جزء اول ایز ٬ستینظر دستور زبان درست ن

رد. خویب )خراسان( سر نمیا آفتاب برآمد سهل( که با معنى ترکیشود )آفتاب یآن م یمعن ٬میآنرا اگر )آسان( بمعنى )سهل( بپندار

ن یو ا ٬آفتابى التیا این یبمعنى سرزم ٬دیآیب )خراستان( بدست میترک ٬میوند بدهیولى اگر با کلمۀ )ُخر( پسوند )آستان( را پ

 .)خراستان( به منظور سهولت تلفظ )خراسان( شده است

ء بات در جزین ترکیکه در باال گفتم معنى اصلى ایقرغزستان و افغانستان: طور ٬تاجکستان ٬بات ازبکستانیم به ترکیگردیبرم

نام )افغان( به شهادت متون که در باال باشد و در جملۀ چهار اسم خاص و اسم مکان فوق الذکر یاول آن نهفته است که نام قوم م

ن معادل )آستان( استعمال شده است. ین آنهاست. کلمۀ )افغان( درمتون مختلف به معنى اسم قوم و هم اسم سرزمیمتریذکر شده قد

ن یخى نداشته اند. پادشاهان و سرزمیسۀ کلمۀ افغان قدامت و شناخت تاری)تاجک( و )قرغز( به مقا ٬ولى نام هاى )ازبک(
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ب ی"پادشاه افغان" و " کشور افغان" خوانده شده اند که در هردو ترک به نام ٬نیس افغانستان نویقبل از تاس ٬امروزى افغانستان

"پادشاه تاجک" و" پادشاه قرغز" مفهوم اسم مکان  ٬باتى مانند "پادشاه ازبک"یمذکور مفهوم )اسم مکان( مضمر است. اما از ترک

 .ستیمضمر ن

زاد )ى( یب "افغانستانى" که با اینجا به ارتباط ترکیاما من در ا ٬ر زبان درى چند نوع است و هرکدام فروعاتى داردپسوند ها د

از  ٬شمارندین پسوند که عامۀ مردم آنرا )ى( معروف میکنم. ایفقط از چند نوع آن ذکر م ٬نسبتى به کلمۀ "افغانستان" ساخته شده

تنها  رود وین میدن بکلمات صوت )ا( آن از بیک به هنگام چسپیمیثر تحول مورفوفونب صوتى )اى( است که در ایلحاظ ترک

 .شودیده می)ى( د

 :سازدیغۀ مخاطب فعل را میص ٬غۀ امر افعالیزاد به صیرى )اى(: که با ایفى ضمیـ پسوند تصر 1

 غۀ مخاطب مفردیص  پسوند  غۀ امریص   ا مصدریفعل 

 خوانى  )ى(    خوان    خواندن

 روى  "   رو    رفتن

 خندى  "   خند    دنیخند

 دانى  "   دان    دانستن

 خورى  "   خورد    خوردن

 زنى  "   زن    زدن

و به سه  ٬سازدیا صفت" اسم صفت میزاد با کلمات "اسم یاز آنجمله پسوند صفت نسبتى )اى( : که با ا ٬ـ پسوند هاى صفتى2

 :نوع است

 ٬"تاجکستان ـ تاجکستانى"  ٬ل : "ازبکستان ـ ازبکستانى"یاز قب ٬]کانسوننت[ مصوت بچسپد کى آنکه به کلمات مختوم بهی

"  ٬نى" یرین ـ شیری"ش ٬"کابل ـ کابلى" ٬"هاشم ـ هاشمى" ٬"افغان ـ افغانى"  ٬"تاجک ـ تاجکى"  ٬"قرغزستان ـ قرغزستانى" 

 ."آسمام ـ آسمانى

"دوا ـ  ٬ى"یل "جداـ جدایکند: از قبیى( تحول می)اى( به ) ٬به ]واول[ بچسپدهرگاه پسوند مذکور به کلمات مختوم  ٬نوع دوم

 ."ىی" سرمه ـ سرمه  ٬ى"یمویمو ـ لی"ل ٬"راه ـ راهى" ٬ى"ی"طال ـ طال ٬ى"یدوا

 "غزنى ـ ٬ل "دهلى ـ دهلوى"یکند: از قبی)اى( به )وى( تحول م ٬هرگاه پسوند مذکور به کلمات مختوم به )ى( بچسپد ٬نوع سوم

 .رهی" صفى ـ صفوى" و غ ٬"على ـ علوى" ٬غزنوى"

زاد پسوند یسى همه کلمات با ایمثال در زبان انگل ٬استنثاآتى وجود دارد ٬ک قاعدۀ عمومى و منظمیاما در دستور هر زبان بمقابل 

زبان درى باشد. در  (men) ٬(man)  باشد جمع کلمۀ (women) ٬(woman) چنانکه کلمۀ ٬شودیجمع ساخته نم (S -) جمع

ر یسال اخ 2۴0کن در مدت یل ٬میتوانیزاد پسوند نسبتى "افغانى" ساخته میکه از کلمۀ "افغان" با ایو در کشور افغانستان در حال

خى دارد و افغانستان کشور افغان ها است و یچونکه کلمۀ "افغان" شناخت و قدامت تار ٬کسى از افغانستان )افغانستانى( نساخته

 ٬ک که در علم زبانشناسى دارمیت علمى و اکادمینه افغانستانى. لهذا من به اساس صالح ٬افغان است ٬افغانستان استهرکس در 
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ک تخطى قصدى و شخصى از دستور زبان درى و رسوم افغانها دانسته یک بدعت نامطلوب و یاستعمال کلمۀ "افغانستانى" را 

 .شمارمیسواد و ناکام میال زبان برون و در استعمیت بیرو آنرا از افغانیطراح و پ

باالى زن برادر خود عاشق  ٬ن و اجتماعیسرتنبه و بى اعتناء به اصول د ٬خود خواه ٬انه آمده که مردى جاهلیدر فولکلور عام

 ج ساختنیکند. ادعا و تالش و اصرار قوى کوشان براى راینگۀ" خود زنا میا با "یا فالن خود را مى بُرد و یو مدعى شد که 

وۀ ناروا و ین شیى اوست که اگر ایمحض به خاطر ارضاء شهوت سمتگرا ٬نامطلوب و ناروا در زبان درى ٬بات نامانوسیترک

 .دٰى( و مسعود را )مسعودى( بخوانندید را )امیام ٬ست که مردم کوشان را )کوشانى(یشکى ن ٬دیبى بند و بار دوام نما

تا  ستى او باشد گمراه و مجبور ساختهیق دورۀ کمونید رفیسکو را که شاینفرانس"عبدهللا رها" از سا به نامقوى کوشان شخصى 

د ید. باور کنیح نمایجنبه هاى حقوقى جرم را از نظر حقوق جزا توض ٬باالى کلمۀ )جرم( که آقاى ولى احمد نورى استعمال کرده

 .ده امیراهى( را ندین حقوق دان )بیده و نوشتۀ اینام "عبدهللا رها" را نشن ٬باشمیا میالت کلفورنیسال که من در ا 22در مدت 

جنحه  ٬ت استیا جنایست؟ آین جرم چیت ایپرسد: نوعیم ٬ح انواع جرم از نظر قانون جزاى افغانستانیعبدهللا دها بعد از تشر

ده است؟ ن شییتع ىین و مقررات کشورما براى گفتن کلمۀ "افغانستانى" بجاى"افغان" جرم و جزایا در قوانیا قباحت؟ آیاست و 

 انت متهم شود؟ید بارتکاب خیکه کلمات ناب فارسى را بکار برد بایا کسیو در کدام قانون؟... و 

ک یهرکس که از دستور زبان بطور عمدى و قصدى و به منظور نفاق افگنى تخلف ورزد جرم است و اگر درافغانستان  ٬بلى

اما حاال که  ٬جزا خواهد داد ٬خواهد کرد و مجرم را مطابق به قانونص ین جرم را قباحت تشخیا ٬دیکار آیحکومت قانون رو

د و بدعت تانرا "کلمات ناب یسازیبات زبان مید و هم زبان و ترکیسازیکه هم قانون م ٬اشخاصى مانند قوى کوشان و خودشما

د یکوشش کن ٬دهدینشان م یگر کمسوادى شما را در موضوعات زبانیکتاتورى و از جانب دیکطرف دیاز  ٬دیخوانیفارسى" م

ن بدعت شما یو ا ٬جرم اخالقى است ٬دیکى را که شما نام نگرفته ای ٬مید. در جملۀ جرایر نکنینطور خام و بى خلطه فینده ایدر آ

ق تان قوی کوشان به معنى و مفهوم اخالق از یتوان توقع داشت که شما و رفیکن نمیل ٬جرم اخالقى هم است ٬عالوه بر قباحت

 .دیآشنا باشک ینزد

ل ید: نام افغانستان براى بار نخست در اوایگویث مؤرخ نام گرفته میخ و آقاى فرهنگ بحیگر از تاریعبدهللا "رها" در جاى د

در معاهدۀ  1801سد: "هرچند کلمۀ افغانستان بعنوان نام رسمى کشور بار اول در سال ینویقرن نزدهم بکار رفت. آقاى فرهنگ م

 . ان در بارۀ دولت درانى بکار رفته استرین انگلستان و ایب

ست و یراهى. فرهنگ مؤرخ نیقت راهى شوى نه به بید بجانب حق و حقیتوجه کن در نوشته هاى روى جرا ٬عبدهللا جان )؟(

ا در نام افغانستان ر 1۹ار محدود بوده بسا آثار که قبل از قرن یتتبع او بس ٬نا قضاوت کردهیک کور و نابیث یدر بسا موارد بح

عاهده ک میران( نام افغانستان در یس و اید که بار اول توسط دو دشمن افغانستان )انگلیگویو باز او بصراحت م ٬دهیبردارد ند

دو کشور دشمن و ناروا دار بافغانستان چطور  ٬داشتیپس اگر افغانستان قبل برآن وجود نمى داشت و نام آن وجود نم ٬ذکر شده

بل ا کایا قندهار یا استعمال نکردند؟ چرا در معاهدۀ مذکور عوض افغانستان )خراسان( یگر اختراع و یک نام دیو چرا براى آن 

 نگفتند؟

چنانچه  ٬روان او بودیستى از جملۀ شاگردان و پیست معلوم الحال بود و کوشان در دورۀ کمونیک کمونیق فرهنگ یرمحمد صدیم

ادداشت هائى ی ٬ستیخ نیکتاب فرهنگ تار ٬اشتهاى فرهنگ را به ذمه گرفتاددیپ کردن یاو تا ٬کا آمدیوقتى "فرهنگ" به امر

کنم یى را نقل مین مقاله چند سطر از مقدمه ینک براى معلومات خوانندگان ایزم. ایک مارکسیالکتیخ در موازات دیاست از تار

 ٬تان"خ مختصر افغانسیبه عنوان "تار بىین مسلمان افغانستان( باالى اثر مرحوم پوهاند عبدالحى حبیکه توسط )سازمان مهاجر

 :م چاپ شده است1۹8۹ـ  1۳۶8سال  ٬اینیرجیر از ویطبع و تکث
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اما اکنون  ٬پرچمى ها و ستمى ها بخاطر رخنه کردن روسها در افغانستان چه اعمال شوم را انجام دادند ٬م که خلقى هایدیماد»

ک یبعضى "تار ٬ن هدف شومین دوره براى برآورده ساختن همیدر همبرند... یش میگر بپیفۀ شوم را در جامۀ دین وظیگران اید

ن ملت واحد موضوعات پشتون و یس" قلمداد کردند و به خاطر متفرق ساختن ایخ نویز بوجود آمدند که خودرا "تاریسان" نینو

ق فرهنگ است که یدرمحمد صیکى هم میس ها یک نوین تاریاز جملۀ ا ٬عه وسنى را بوجود آوردندیدرى و پشتو و ش ٬تاجک

قت براى روسها در آنجا کارى یاما در حق ٬کا فرار کردیمخالفت با وى به امر به نامدر کابل مشاور ببرک کارمل بود و ظاهراً 

ر در یر" کتابى را به رشتۀ تحری"افغانستان در پنج قرن اخ به نامداد که در کابل از اجراى آن کار عاجز بود. وى یرا انجام م

طانى را فقط و فقط براى ین کتاب شیقت ایاما در حق ٬زندیز حرف میسى و امانتدارى نیخ نویدر مقدمۀ آن از اصول تار آورده که

تفرقه اندازى قومى و لسانى نگاشته و عمداً خواسته است که درى زبانان را با پشتون ها مخالف ساخته و بر مردم افغانستان 

ها  ه پشتونیده که برعلیش تالش ورزیک" خوید. وى در "تاریل نمایز تحمیرا نگرى یلى روسها جنگ دیعالوه بر جنگ تحم

ِک فرهنگ" مملو ین "تارین آنها بهتان ها ببندد. بهر صورت ایرد و براى توهیات و افواهات کار بگیواه ٬افتراآت ٬اتیاز جعل

 .بى(یپوهاند عبدالحى حبخ مختصر افغانستان ـ مؤلف یمقدمه ـ تار ۶)صفحۀ ...« از بى فرهنگى هاست 

راهى مردم تالش یکنند و براى گمراهى و بیب میقوى کوشان و عبدهللا )رها ؟( رد پاى اورا تعق ٬ن رفتهیاکنون که فرهنگ از ب

الً غرض آگاهى مردم نشر یاما چهرۀ قوى کوشان شناخته شده وسوانح او ذ ٬ورزند. چهرۀ عبدهللا جان مستور و معذور استیم

  :شودیم

 :ده استیل تالش ورزیق پنج هدف ذیده تا امروز براى تطبین جریس اید( از روز تاسیدۀ )امیناشر جر ٬وى کوشانق

 ا از افغانستان برون رانده شوند؛یـ پشتون ها محو و 1

 س جمهور خراسان )افغانستان( باشد؛یث رئید بحین سه نفر بایکى ازی ٬ا منصوریا ولى مسعود ی ٬ن ربانىیـ خوجه ئ2

 د بدست شوراى نظار باشد؛یـ حکومت با۳

( توسط پدرش غالم حضرت کوشان و بعداً توسط 1۹8۹ن هدف در مجلۀ )خراسان یل شود. ایـ نام افغانستان به خراسان تبد۴

 .شد و اکنون قوى کوشان ادعا دارد که تاجک ها افغان نى بلکه "افغانستانى" استندیب مید تعقیام

رانى یکلمات پشتو از زبان درى خارج و بعوض آنها کلمات فارسِى ا ٬رسمى و ملى افغانستان باشدگانه زبان یـ زبان فارسى ۵

 .داخل ساخته شود

ک یبعداً با خانم خود که  ٬سه را در کابل تمام کردهیت هاى حزبى قوى کوشان: قوى کوشان دورۀ لیکار و فعال ٬لیسوابق تحص

ر پستى دوساله را دیفارش خانمش به حزب پرچم شامل شده بود. بعداً کورس تاپرچمى معروف بود آشنا شد و ازدواج کرد و بس

م یز شناخت و روابط قایران نیزه گرفت و در مدت اقامت در تهران با حزب تودۀ ایپست خوب جایث تایتهران تمام کرد و به ح

درش کرد. پین" کار میظ هللا امیت "حفپسیث تایق کوشان" بحین" با لقب "رفین[ در صدارت "امینمود. در دورۀ ]تره کى ـ ام

آنوقت دربارۀ مجالس شبانۀ  یه هایو همسا ٬بروز تولد تره کى معلون خانۀ خودرا چراغان کرده بود ٬غالم حضرت کوشان

د نشر شده است. در دورۀ یت ها کرده اند که در جرایقى و رقص در خانۀ غالم حضرت کوشان در دورۀ تره کى روایموس

چونکه او از سوابق پدر و پسر  ٬ب[یپدر و پسر به حزب پرچم و جبهۀ پدر وطن شامل بودند. در دورۀ ]داکتر نج ]ببرک کارمل[

شاور رفت یبعدآ پدرش به پ ٬کا پناهنده شدیبراى شان روى خوش نشان نداد. اول قوى کوشان از کابل فرار و به امر ٬آگاه بود

د یستى چه در دفتر و کتاب حاضرى و چه در نوشته ها و مقاالتى که به جرایکمونکا آمد. قوى کوشان در دورۀ یو از آنجا به امر

ن سوابق خبر ندارد و ماسکى که قوى یوقت داده کلمۀ مقدس )محمد( را با نام خود استعمال نکرده است. متاسفانه نسل نو از

ساختگى اورا در نزد نسل جوان مطلوب ده چهرۀ یۀ افغانستان و دشمن پشتون برخ کشیست طرفدار تجزیث ژورنالیکوشان بح

 .ق سوانح اورا به قرار فوق شهادت بدهندیو باالتر حاضرند حقا 70ن ید به سنیست موسفید از بیدهد. اما زایجلوه م
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ات جنگساالر احمدشاه مسعود اورا قهرمان ینست که در زمان حیستى او به ارتباط احمدشاه مسعود ایت هاى مهم ژورنالیاز فعال

و بعد از مرگ  ٬ر باالتر از افالطون لقب دادیسپس قهرمان ملى باالتر از ناپلئون و در عقل و تدب ٬بعداً فرماندۀ بزرگ ٬جهاد

غات جنگساالر احمدشاه مسعود بعد از ین تبلیغمبر خواند که باساس همیه السالم و همرتبۀ پیجنگساالر احمدشاه مسعود اورا عل

  .ر" مشهور شده استیغمبر پنجشی" و "پغمبر شوراى نظاری"پ به ناممرگش 

جۀ یهوده و مبالغه هاى نارواى قوى کوشان براى احمدشاه مسعود نتیده اند که تالشهاى بین عقیر بایرخواهان پنجشیدانشمندان و خ

 "!ت عامه منفور ساخته است: "دشمن دانا به از نادان دوستیمنفى بار آورده چونکه قوماندان مسعود را در ذهن

 ختم

  

 

 

 

 شعر

 گانیـــر بیگانــو نـوکــر تــاگ
 نه افغانی، نه از افغان ستانی

 
 "شیر آقا قشالقی"

  

 

 ایفورنیسکرمنتو ـ کال                      ریم کبیمحمد نع

 

 افغان و افغانستانی

 ،دریاستاد محترم داکتر ح

آباد کابل، پوهنتون کابل، فاکولتۀ حقوق، صنف سوم و چهارم  یروز است، علین دیکنم همیفکر م جناب محترم داکتر صاحب! 

 .و پنج سال قبل است یت سیدر ـ حکایۀ عامه و استاد داکتر حیو مال یاسیخ سیو مضمون تار یشعبۀ ادار

ک یاجت یدانستم که زلم یا هزاره، من نمیا پشتو و ید یک هستیدانستم که شما تاج یز، من در آنوقت نمید استاد عزیباور کن

 .دانم ی؛ و هنوز هم نمینورستان یل هزاره است و هوسیف پشتون است، اسمعیاست، لط

رمن را یم، ما مجالت ژوندون، پشتون ژغ و میگفت یم یم، شاغلیگفت یم، دگروال و دگرمن و جۘگړن میگفت یما پوهنتون کابل م

 یم ا و قندهار سفریم، ما به لوگر و پکتیکرد یود مبرتن خواهران خ یراهن افغانیم، پیدیرقص یم یم، ما آتن افغانیخواند یم

 ... میکرد

 یتاجک بود و ک یپشتون بود، ک یدانم که ک یش از صد نفر همصنفان ما، من هنوز نمید استاد محترم که از جملۀ بیباور کن

و  یبرادران وردک یسادگد گاهگاه از یان نبود. شایخاطر در م یچگونه آزردگیق بودم و هیم، رفیهزاره. همه باهم دوست بود
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هر چه  م،یکردیف میتعر یو دندک یکاریچار یم و از شوروایدیخند یم و میگفتیم ی، فکاهیبرادران لغمان یو زرنگ یاریهوش

ال وزارت خارجه م یهایم که چوکین قناعت کرده بودیما به ا یت ها، حتیمیها و صفا و صم یبدون تعصب، سادگ یم فضایبود

 .ید آماده کنیرا با یدن به آن همه اسباب بزرگیرس ید برایاست که با ییت مقام هایها و وزارت و صدارت و وال ییمحمدزا

الرحمن  بیک گوشه و حبیل زمر در یل و خلیب هللا و وکیکه نج یدر پوهنتون، دوران یو بعد دوران پرآشوب جنبش روشنفکر

شانرا به پشتو و  یه هایانیکردند، ما بی، شاگران را به دور خود جمع مگریدر گوشۀ د یو محمود یر، عثمان لندیدر گوشۀ دگ

 .میدیشن یم یبه فارس

ق شده یشه آن اکنون چنان عمیماللت بار کشور ماست و ر یگر از داستان هاید یکی، یاستاد محترم! داستان افغان و افغانستان

 ند؟یبگو یافغان، افغانستان یخواهند بجایاز ما امروز خودرا م ید. چرا عده اینمایناممکن م یاست که بر کندن آن با مقال

در  یم. حتیریگ ین فاجعه را پیم و ایینما یادیر شاگرد شما، ید و حقید بازهم از همان دوران پوهنتون که شما استاد بودییایب

 .نین محصلیک وجود نداشت، ال اقل در بیک و پشتون و اوزبیتاج به نام یدوران پوهنتون بحث

ک و هزاره و پشتون را یت ما هنوز تاجیدر دوران مامور یاستاد محترم که حت یت ، خدا و راستیرسد دوران ماموریو بعد م

 .میدیفهمینم

آغاز  ینژاد و یما با تعصب زبان یو پرچم یسم در افغانستان توسط برادران خلقیمارکس یغ که مفکورۀ مترقیافسوس و در یول

وان را احساس  ین اوغان و فارسیا به گفتۀ عوام بیک و ین پشتون و تاجیب یک دسته بندین بار بود که یاولن یشد، بخدا قسم که ا

 .میکرد

فتۀ ن بگین مقرر شدند، و اییپا یات دور دست در رتبه هایا به والیوان بودند، از کار بر کنار شدند و  یکه فارس ییهمۀ آنها

 .بود یشهر یا از خورده بورژوا هایتاریانقالب مقرر شده بود، انتقام پرولما که تازه از طرف قوماندان  یس خلقیرئ

زدند یزدند و همه پشتو حرف م یگپ نم یگر فارسیا که همه تازه مقرر شده بودند دیتاریندگان پرولین نمایم که ایدید ینکه میو ا

ها  یند پرچمیگوینکه میزدند. ایگپ م یبودند که سالها با ما فارس ین ها همان هایرا همیبود، ز یب و باور نکردنیمنظرۀ عج

 .میدید یم که میوان بودند، همه در وطن نماند یادتر فارسیز

اوغان  یو مجدد یالنیو گ یخالص و محمد ین و مولویب دوران جهاد آغاز شده بود، تعداد اکثر طرفداران گلبدین ترتیو به ا

شد.  یم یاریف توسط پاکستان آبین آب کثیشۀ اصل اختالفات آنها هم از همیو ر ٬وان ها یسفار یها بودند از استاد ربان

ن نبود، و همه خودرا اوالد یان مهاجریوان در م یم و بازهم سخن از اوغان و فارسیکردیب میگزارشات جهاد را در خارج تعق

 .کردندیکردند الاقل دعا م ینم یگریآن اگر کار د یدانستند و براین میک سرزمیک آدم و سکنۀ ی

 انوسیکشورها و اق ین آوازه از ورایباال گرفت و ا یجهاد در برابر شورو یاز قوماندان ها یکیآهسته آهسته شهرت و شجاعت 

روز شدند و قدرت ین پیها شکست خوردند و مجاهد ین قوماندان احمد شاه مسعود نام داشت. شوروید. این رسیها بگوش مهاجر

 .دینجا آغاز گردیبت از همید و مصیرس یبه استاد ربان یاب صبغت هللا مجددبعد از جن

اما افسوس  یر ښه قوماندان دیکه :" مسعود د یاز سران جهاد یکیت نمود، و فرمودۀ یآوازه ها از داخل کشور به خارج سرا

ک، یو تاج یریک، مسعود پنجشیتاجدار نمود. پشتون و ی..." آهسته آهسته مارا از خواب قرون و اعصار ب یچه پښتون ند

عار گر شیک ها را قبول ندارند دین بر فکر و دماغ ما وارد شد. پشتون ها سلطۀ تاجیسنگ یکها، مانند ضربه هایحکومت تاج

 .ت و برادر بزرگ هر روز داغ و داغتر شدیت و اکثریاستمداران پشتون شد و بحث بر سر اقلیس
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ن و ارادت تان به شخص مسعود خبر دارم و هر انسان فاقد تعصب یر برابر حکومت مجاهدت شما دیاستاد محترم! من از حسن ن

ش عمدۀ د و بخیداشته باش یان روشنفکران پشتون، شما طرفدار اندکیافسوس و هزار افسوس که در م ید، ولینمایر میآنرا تقد

ادت پشتون ید قیا بایوان ها  یدانند و به نظر آنها فارسیل کرده ها بدبختانه افغانستان را متعلق و منحصر به پشتون ها مین تحصیا

 .شود یقلمداد م یه طلب و ناقض وحدت ملیث خائن، تجزیا به حیرند و یها را بپذ

علناً در مقابل  یا ما و شما گاهید، آیکه در آنجا نشرات دارد، آشنا هست ییوید، خود به رادیف داریشما که در الس انجلس تشر

 م؟یگفتن ندارد صدا خودرا باال کرده ا یبرا یزم حرفیپشتون یو که جز تئورین رادیا یمتصد

را نثال  یر و شهامت و پشتونوالیکرد و شعار غیب میف تعقین بولدک به کابل و مزار شریو قدم به قدم طالبان را از سپین رادیا

داد تا گپ خودرا بزنند و یوان ها موقع نم یفارسکرد و به یو به صراحت به احمدشاه مسعود اهانت مین رادینمود. ایقدوم آنها م

 یشه هاین قطع ریر تعصب را در شانه انداخته و درید که همه تیشناس یو را هم خوب مین رادیک اید همکاران نزدیشما شا

خواستند، یم یو حقوق مساو یو برابر یدانستند، آنها صرف برادر یوانها گناه خودرا نم یهمدست بودند. فارس یوحدت مل

  .کردند ـ حساب شما جدایزدند و تمسخر میب میدادند، نهیاوغان ها به آنها دشنام م یول

وان ها مجبور شدند یگذشته را برهم زد. فارس یاسیوانها، شش سال حکومت طالبان، همه معادالت س یچهارسال حکومت فارس

ن یکه در یکنند و با هزاران تأسف و افسوس که در هر قدم یان حکومت دوصد ساله پشتون ها را بررسیجر یشتریبا تأمل ب

ن یا افتند، ویگر نیز دیو تعصب بواسطۀ پشتون ها چ ییرا که خواندند، جز جفا در حق خود و زورگو یراه گذاشتند و هر اثر

نفکر را در حق روش یپشتون ها یه ها و طعنه هاین مبدل شد که با چشم سر و گوش، حرف ها و کنایقیبه  یگمان شان وقت

انسته ا دیرا داشتند و کورکورانه و  یو مشر یاستاد یکه ادعایی، بلکه از زبان و قلم آنهایدند، نه بواسطۀ مردم عادیشن یخود م

 .طالبان روان بودند یدر پ

را در طول ید، زید و مالمت هم نکنید شما آزرده نشویگویم یخودرا افغانستان یوان یجناب استاد محترم ! اگر امروز فارس

گفته  یاتن مل یافته است. وقتین و تعصب در مقابل خود یخود، افغان را آلوده به توه یاز زندگ یا بخش بزرگیخود و  یزندگ

ته ، در کله اش جان گرف یگفته شده است لباس مل یراهن کوچی، پ یخته است، وقتیدر کله اش غوغا بر انگ یشده است، اتن مل

 .ل شده است برخورد نموده استیکه توسط پشتونها تحم یشده است در عمق ذهنش به نام گفته یپول افغان یو وقت

ادف هستند، مر یکیوان ها، اوغانها و پشتونها  یان فارسید، اما در میل شده این "افغان" و "پشتون" فرق قایز بیشما استاد عز

هر  یخ و اوراق رسمیا مسلمان؟ در تاری؟ یاوغان هستند که یگویوانها م یگان وقت فارسید یاگر آزرده نشو یگرند و حتیکدی

که  ند استیقت است، هر چند که ناخوش آیک حقین یانت، ایا خیم و ییت بگویاخفه، چه آنرا جنایم و یچه باشد، چه ما خوش شو

ابند ی یم یستانغانشتر افیکنند خودرا بیمراجعه م یرشان وقتیستند در عمق ضمیکه پشتون ن ییاست، و آنها یکیافغان و پشتون 

عبارت  یا شما در قانون اساسیک دانشمند با تجربه، آیث یا به اصطالح "اوغان"  جناب استاد محترم! به حیتا "افغان: و 

؟ و دییفرمایم یباشد را چگونه معنیبه زبان پشتو م یا سرود ملید؟ آیکنیه میرا چه نوع توج یمل یو ادار یمصطلحات علم

 کند؟یاز چه حکامت م یقانون اساس یدر متن در دن کلمات پشتویگنجان

 یتانک تبعۀ پاکسیباشد. اگر یمحبت او به کشورش م ینامد از منتها یم یوان خودرا افغانستان یک فارسیاستاد محترم! اگر 

دهد، یم نشان یبه مرحلۀ مل یلویاو را از مرحلۀ قب یفکر ینامد، ارتقا یم یو تبعۀ هندوستان خود را هندوستان یخودرا پاکستان

زاره و ک هیک، یک تاجی ین منوال وقتید و بهمیبگو یا گجراتی، هندو و ی، سندی، پنجابیخواسته است خودرا ملتان یرا نمیز

ن که افغان ها هستند، در ین سرزمیگر ایت خودرا مشخص از باشندگان دیخواهد هوید میگویم یک خودرا افغانستانیک اوزبی

 .میم و اورا خائن بنامییمحاکمۀ او بر آ یر شود و ما در پید سوء تعبین نباید، و ایدارد ادغام نما ینام کشور که صبغۀ مل
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 ! جناب داكتر صاحب

، بحال خوانمیمملکت خودرا م یقانون اساس یوقت یک کلمۀ آن بخاطرم نمانده است ولی یز پهلون حتیا کتاب چنگیاز تمام محتو

 یم و بجایسازیرا در قانون مشکلتر م یک مشکل عادیخورم که یمردان خود افسوس مبحال مملک خود و به حال دولت ٬خود

ز یم. درد ما از خود ما ست نه از چنگیبخشیت و استمرار میخود مشروع یو حل خاتمه دادن به آن، در قانون اساس یبررس

م تا یانداز یگران میر ها را به گردن دیهمه تقصم یتوان یکه ما بخود آمده نم ییران، و از آنجایپهلوان، نه از پاکستان و نه از ا

 .میله خودرا تبرئه نموده باشین وسیبد

 .و عمر دراز به آن استاد محترم خواهانم یصحت و سالمت

 

 

 

 

 آلمان –ونشن یم               زپوریساالر عز

 جدال بر سِر واژه ها و پیامد هاى پژوهشى آن

ى شمارى از آواهاى یى واژگانى. اگر در دستگاه آوایدستورى و معنا ٬ىیمتشکل از دستگاه آوا نظامى گفته اند ٬زبان را برداشتى

اه شود. اما دستگیشتر بافت زبان در نظر گرفته میا دستورى ساختن بیدر دستگاهى ساختن  ٬ن مورد نظر استیمشخص و مع

ن دستگاه در هر زبانى به ارتباط چونى ین است. اک زبان بشمول مفردات و مرکبات آیع واژه هاى یرندۀ جمیواژگانى در برگ

 .ژه اى داردیاسى و معامالت و ارتباطات بشرى چهرۀ ویس ٬اقتصادى ٬و چندى و چگونگى فرهنگى

ندگان آن زبان کاستى و فزونى یبطور کلى با توجه به تمدن گو ٬قاموس واژگانِى هرزبان با توجه به غنا و ثروت فکرى و مادى

اه ن دستگیان آن زبانست. ایست که جلوه دهندۀ تمدن سخنگوینۀ غمازیک زبان چونان آئیان گفت که واژگان تویو م ٬ردیگیم

 . باشدیز مشهود و محسوس میرات آن نییر است و تغیر پذییار تغیبس

ندگان آن یو دگرگونى و تحول آن به دور از ارادۀ گو ٬ا و در روند تحول و تکامل استیپو ٬دۀ زندهیزبان پد ٬بصورت کلى

اسى و اجتماعى گرفته تا عوامل علمى و یاز عوامل س ٬تواند عوامل گوناگونى داشته باشدین دگرگونى ها میرد. ایپذیصورت م

 .فرهنگى

جامعه به واژه ها  ٬چه هاى مختلف اطالعات و آگاهى بروى انسان گشوده شودیشرفت کند و درین هر چه علم و دانش پیبنابر ا

 ٬شودید دگر گون میات جدیز بنابر مقتضیات و اصطالحات زبان نیو کنا ٬کندیدا میاز پیشترى نید و بیرات جدیو زبانزد ها و تعب

 . گرددیج و گذشته میرات رایات و استعارات و تعبیکنا ٬ن واژه هایو جانش ٬ابدیا گسترش مى یو 

ل یا به تحمیو  ٬سازدیو ستد واژه ها را مساعد م نه هاى دادیا زمیو  ٬شودیاز عواملى که باعث دگرگونى واژه ها م ٬بهر صورت

 :توان بر شمردیر میبگونۀ ز ٬گرددیگر میک زبان بر زبان دیواژه هاى 

د هاى یخودباختگى و تقل -۵نفوذ بازرگانى و فرهنگى  -۴نفوذ علمى و فرهنگى  -۳نى ینفوذ د -2اسى و نظامى ینفوذ س -1

کى ینزد -7د و عدم تسلط بر زبان خودى یاز به واژه هاى جدین -۶هاى دور تا امروز  ان از گذشتهیبان و سخنگویسندگان و ادینو

 .ىیایجغراف
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جهان و  ٬کافر ٬مؤمن ٬مسلم ٬دیشه ٬باشد: زکاتیخود گواه گفتۀ فوق م ٬مینک بر مى شمریى که ایادآورى شمارى از واژه های

نفاق از زبان حبشى  ٬مصحف ٬برهان –ونانى و رومى یاز زبان اک و قفس یتر ٬کانون ٬قانون ٬نارید ٬قیمنجن –منافق از عربى 

 ٬خان ٬خاتون –سا از زبان آرامى یکل ٬ناسوت ٬طانیش ٬دایش ٬عاشورا ٬کاهن ٬ق زبان تازى وارد شده است. حجیکه از طر

 ٬نهیسف ٬بها ٬صبح –قراول از زبان مغولى  ٬قورمه ٬پلو ٬قدغن ٬قشالق ٬لیا –اتاق از زبان ترکى  ٬گمیب ٬گیب ٬خاقان ٬خانم

 ٬ز از زبان روسى و همچنان شمارى از واژه هاى همچون آدرسیم ٬کالسکه ٬نعلبکى ٬استکان ٬سماوار -جنگل از زبان هندى

  . سى و فرانسوىیالس از زبان هاى انگلیگ ٬چیساندو ٬انویپ ٬پارلمان ٬بانک

ن گونه زبان فارسى بر یگر به زبان فارسى درى. به همین بود مشت نمونۀ خروارى از واژه هاى وارد شده از زبان هاى دیا

 .ر گذاشته استیتى تاثیارى از زبان هاى گیبس

وستگِى فرهنگى زبان مورد نظر را یپ ٬ندگان آن زبان باشدیاز گوینۀ واژگان هر زبانى اگر روشمند و مطابق نیحضور گنج

ت دستگاه یبر قواعد ساختارى و خالق ٬رآنیگردد. در غیدگان آن منینۀ بازتابنده و شناسنامۀ هستى گویو خود آئ ٬داردیاستوار م

 ست که ارزش حتى نگاه کردن راینۀ زنگار گرفته اینه هم باشد آئیرساند. اگر آئیت واژه هاى آن زبان صدمه میواژگان و شفاف

 .ندارد

 ٬رهنگى و زبانى ما حضور نداشته باشدعنى همان واژه در قلمرو فی ٬ن روست که اگر زبان ما واژه اى را نداشته باشدیاز هم

اژه ها ن ویى چنیم که در بر پایجاد همان واژه بزنینى دست به ایستى بر اساس اصول و ضوابط کلى واژه گزیدر آن صورت با

و ر ضوابط یمعاصر بودن و سا ٬ده شدهیقدرت گردانى واژۀ گز ٬ى و دستورى زبانیار آوایا برابر نهاد ها توجه به زبان معیو 

 .مید از نظر دور دارینى را نبایاصول واژه گز

 س ما را واداشت که به جاىیا با استفاده از دستگاه هاى دولتى همچون ارتش و سپاه و پولیکباره فتوا صادر کرد و ینمى شود 

افغانستانى افغان و بجاى بجاى  ٬ب بجاى دانشکده پوهنځىین ترتیو بهم ٬میسیم و بنوییواژه هاى همچون : دانشگاه پوهنتون بگو

پوهنمل و  ٬اریپوهن ٬دانشور و دانشمند ٬اریبجاى شفاخانه روغتون و بجاى دانش ٬ژنتونیشگاه زیبجاى زا ٬دواخانه درملتون

 .د استعمال کنندتواننیندگان پشتو است که کلمات تازه ساخت پشتو را هرقدر مین حق مسلم گویم. البته ایسیم و بنوییپوهاند بگو

با و مطابق به قواعد یق و زیار دقیت واژه هاى بسیتوان افزود: در صورت موجودین و حکم و دستور فوق میته با فراموسیپ

ى که نه مطابق قواعد زبانشناسى اند و یرى واژه هایگر؟ آنهم وام گیرى آن واژه ها از زبان دیزبانشناسى چه ضرورت به وامگ

 .نگونه واژه ها قواعد زبان را در نظر نداشته اندیساخته شده و حتى در ساخت ا ن واژه ها با دستپاچگىیشتر ایق. بینه دق

اد یان تویک مورد آنرا میشود و در زبان پشتو ید گفت که پسوند "تون" به مکان کوچک و محدود اطالق میح آن بایبراى توض

 ٬ژنتونیز ٬درملتون ٬ى همچون پوهنتونیب واژه هاین پسوند ترکیعنى مورچه دان. با درنظر داشت همیرى تون" یآور شد "م

دارد و جز یما را به سکوت وا م ٬ر عنوان وحدت ملىینگونه عمل کرد ها زیه ایباشد. البته توجیدور از منطق زبان شناسى م

 ٬است ن تا آسمانیفاصله از زم ٬لیم از داد و ستد تا تحمیدانیکه میافت. در حالیتوان یهات نمینگونه توجیسکوت پاسخى براى ا

رانى یگر باعث ویک زبان به زبان دیل واژه ها از یاما تحم ٬ان زبان ها به غنا و گستردگى زبان ها مى انجامدیداد و ستد واژه م

 .وستگِى فرهنگى مى اندازدیت وپیش واژه هاى شفافیشود و زبان ها را از زایزبان ها م

ان و شکل یریل واژۀ خراسان و ایست بدیان گفت: اساساً افغانستان واژه اتویل افغانستانى و افغانى میاما در بارۀ واژه هاى از قب

 ن واژه نخستین : "ایمین یکند. به برداشت داکتر محمد حسین ظهور مین سرزمیخ ایر تاریران( که در مراحل اخیمتحول آن )ا

م یک و نیو باالخره در حدود  ٬ده شدیکشن کشور یاز ا یبخش به نامل پشتون یل پشتون و از قبایلۀ خاص به تمام قبایاز نام قب
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اسم  ثیث کل مملکت افغانستان بجاى نام خراسان در مکاتبات و معاهدات رسمى افغانستان با دول خارجى بحین نام بحیقرن ا

  ".دیکل مملکت افغانستان قبول و علم گرد

مثل  له اى بوده است ویل تنها نام قبیداشته در اوارغالم محمد غبار :" کلمۀ افغانستان با آنکه قدامت یر کشور میبقول مؤرخ شه

ن ینطرف رفته رفته ایاز قرن پنجم هجرى به ا ٬شده استیژه اطالق میله ویک به قبیره هر یخلجى و غ ٬غورى ٬اسامى سورى

پشتون ف یعتر شده به نوعى که در قرن ششم هجرى بعضاً اسم مکان در مورد همان طوایکلمه معروف و مفهوم خارجى آن وس

افغان در قرب وادى سند سخن  به نامل چندى ین بار از قبایرونى نخستیو الب ٬مان سکونت داشتندیافته که در کوه هاى سلیتذکر 

  ".رانده است

از برترى خواهانه یچ امتیا حتى بلخى بودن هیو  ٬مانیا باشندگان کوههاى سلیسندى بودن و  ٬د افزود به نظر نگارندهیدرنگ بایب

 ٬ستیازى براى تبار هاى انسانى نیچ نوع امتیم آن کشور شدن هیا بعد ها مقیا بومى نبودن و یبراى ما نمى دهد. بومى بودن و 

 . دا نموده استیوستگى همواره با خاک را پیطى که مساله شهروندى مشخصات معاصرخود را از پیبخصوص در شرا

ن یو احترام و تمک ٬گر اقوام و نژاد ها و فرهنگ هاستیزش با دیو تبار انسانى تنها و تنها در آم رهیاز تیامت ٬به نظر نگارنده

گر. اما براى یا نژادى بر فرهنگ و نژاد دیا فرهنِگ و یگر و یل زبانى بر زبان دینه تحم ٬کردن به تنوع فرهنگى و زبانى

ن یچه ا ٬ل کردن هایى ها و تحمینه به زورگو ٬تن در دادعلمى و پژوهشگرانه  یستى به روشهایبا ٬شناخت تنوع فرهنگى

ت ین تمامیزبانى و فرهنگى. ما ا ٬ى ها جنبه هاى کشورى و منطقه ای و جهانى داشته باشد و چه جنبه هاى نژادىیزورگو

 :م. بقول حافظیریم و بپذیم پنهان بداریچ عنوانى نمى توانیر هیخواهى ها را ز

 ى کشید آخرـبدنامى به ـخود کام همه کارم ز

 نهان کى ماند آن رازى کزو سازند محفل ها

 ٬باشدیم باز هم اندر بارۀ واژه هاى افغانستانى و افغانى: از نگاه زبان شناسى واژۀ افغانستان متشکل از "افغان" و "ستان" مییآ یم

 ٬ارمنستان ٬کستانیازب ٬کستانینند تاجما ٬و ستان در زبان فارسى پسوند مکان را مى رساند ٬که افغان معرب همان اوغان است

آنهم تنها در دو واژۀ تابستان و  ٬اد برد که تکواژۀ "ستان" بگونۀ پسوند زمانید از یباشد. نبایز میو همچنان افاده کنندۀ کثرت ن

ارى یبس ها و نشانۀز یوندد جاى انبوه چیکه به اسم ذات پیگر موارد پسوند نشانۀ مکان است. در صورتیزمستان بکار رفته و در د

وندد نمودار محل یستان؛ چنانچه پسوند "ستان" به اسم معنى پین ٬گورستان ٬گلستان ٬خارستان ٬تاکستان ٬و فراوانى است: بوستان

  ... محل و مکان باشد مثل ارمنستان و ٬مستقر ٬وندد و نشان مقریو مکان است مثل فرهنگستان ... گاهى به اسم خاص پ

رود مثل ین پسوند براى ساختن نامهاى مکان بکار میا ٬شکور و مانند آنهاست ٬هیناح ٬خته نشانۀ محلیواژگان آملفظ "استان" در 

 ... طبرستان ٬قهستان ٬ترکستان

هندى باستان  "Sty" ل ستىیتى و دخیارمنى عار "Stan" محل پهلوى ٬جا  "Stana" در پارسى باستان و اوستا ستانه ٬ستان

 ستادن بوده است.(یشۀ ستا )در اوستا و پارسى باستان بمعنى ستادن و ایاز ر "Sthana"ستهانه ٬محل( ٬ا)ج "Stahana" ستهنه

عى یز طبیک چیرود که در آنها یى بکار میدِن مکان هایم پسوند جا و مکان است و براى نامیگویباالخره "ستان" به تکرار م

ز یو ن ٬ى مخصوص داشته باشدیایا وضع جغرافیب داده شده باشد. و ین ترتیا کارى معیز و یا مخصوص چیفراوان باشد و 

 کردستان و ٬گرجستان ٬کوهستان ٬پاکستان ٬رود مانند افغانستانیا کشور ها بکار میات یدن پاره اى از استان ها و والیبراى نام

... 
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پرسش  ٬ره و تبار مختلف هستندیل از دهها تن که متشکین سرزمیاز نگاه علمى و زبان شناسى اطالق نام افغان بر تمام ساکنان ا

باشد. با آنهمه در صورت ضرورت و الزام بهتر است بجاى افغان یق و علمى نمیخى دقید. و همچنان از نگاه تارینمایز میبر انگ

ى ِر واژه هان تبارى و نژادى فراموش نشود. وهمچنان بر سین چندیت جامعه و سرزمیم تا هویهمان واژۀ افغانستانى را بکار بر

ى یاى برترى جویو از زوا ٬دین نبشته آمده با تفاهم همنوا گردیى که دریگر از واژه هایافغانستانى و شمارى د ٬دانشکده ٬دانشگاه

 .میزانه دامن نزنیمارگونه و فارسى ستیات بیى به نظریزى و زبان زدایو فرهنگ ست

 میاز مجموع دست اندرکاران و پژوهشگران و صاحب نظران داشته باش فرهنگستانى ٬و حتى براى رشد تمام زبانهاى افغانستانى

ده یان بخشین صورت به تشنج زبانى و فرهنگى پاینۀ تفاهم و رشد تمام زبانها و فرهنگ هاى ملى ما مساعد شود. و درایتا زم

ت خواهى یره سرى و تمامیخ ٬تم و از لجاجیت زبانها توجه کرده باشیم. همچنان در رشد هر زبان در محدودۀ قواعد و ظرفیا

ما در  یىبایم که زیم. گلهاى رنگارنگ گلستانى باشیگر دورى کرده باشیک زبان بر زبان دیل یو از تحم ٬میدست بردار شو

 .یى ما و طراوت مابایدر همان ز یگانگى ماباشد و  همان تنوع ما

  م200۵فرورى  1۴ش/  1۳8۳دلو  2۶

 

 

 

  
 و یکم بیستپایان قسمت 

 ادامه دارد


