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 سی  و یکمقسمت 
 مناقشه بر سِر واژۀ "افغانى" یا "افغانستانى" ! ؟

 از

 نامور افغان
 

 کاناد
         

 

 ،ک فروشگاه افغانى در تورنتو بدست آوردم و قبل از همهیوان" را از یسال دهم ماهنامۀ ملى "ک 77راً شماره یاخ

د ..." در صفحۀ دوم آن نظرم را جلب کرد. مطلب مورد بحث را که یمورد امیر عنوان "مناقشۀ بیمطلب مفصلى ز

ان ینه میریاساساً سلسله ای از رنجشها و مناقشات د ،کنمیا نگاشته اند فکر میفورنیان از کالیل هللا هاشمید خلیداکتر س

 .د" را بر مى تابدیر هفته نامۀ "امیان و آقاى کوشان مدیجناب هاشم

ه یلشان ع ۀین سالان و مبارزات قلمى چندیچون داکتر صاحب هاشم ییمان که به افغان هایک افغان با ایث یمن به ح

ارچگى کپیآزادى و  خواه که جزیبه ش ویاند ریافغان خ کیصفت یز بو ن  م دست نشاندۀ آن احترام دارمیروس و رژ یقوا

وان" اظهار تأسف یدر موقع خواندن مطلب نشر شدۀ "ک  ،خواهمیزم و بجز آرامى مردم افغانستان را نمین عزیسرزم

به  ش کنندهیت و تخریهمچو موضوعات کم اهمرامون یش را پیان وقت گرانبهایکاش آقاى هاشمیکرده با خودم گفتم ا

کاش در ازاء یشد. همچنان با خود گفتم ایوان" از نشر آن منصرف میکاش ادارۀ ماهنامۀ ملى "کیا ،داد و باز یهدر نم

 هیگر راجع به اوضاع حالیده ها مطلب بکر و ضرورى و مؤثر د ،ک کننده یهمچو مطالب ناراحت ساز و غالباً تحر

ابد تا یاشاعه  یه هاى برون مزریخته شده و روى صفحات ارزشمند نشریپامال شدۀ ما بر روى کاغذ ر ندۀ وطنیو آ

 ... باد رفتۀ ماین وحدت ملى برمأت ش گره هاى ناگشوده از کار ما و عواملى دریدى باشد براى گشایکل

نک مختصراً متذکر یلى است که ایاز نکات و دال یناش د ..." یمورد امیسف من در وقت خواندن "مناقشه بأاظهار ت

 :رندیک هموطن خود بپذیث انتقاد سالم یان آنرا به حینکه استاد هاشمیالبته به آرزوى ا ،شوم یم
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ح یآنهم در متن مطلبى که مربوط به زبان شناسى و تصح ر کرده اند" ید گفت که جملۀ "بى خلطه فینخست با  -1

داند که زبان یگر میهر کس ده ان نسبت بیجناب داکتر هاشم بود. درشت و ناموزون خواهد  ،اغالط زبانى باشد

ان در زب ،توان آنچه را در زبان گفتارى مروج استیدارد که بسا اوقات نم ییگفتارى تا زبان نوشتارى تفاوت ها

ک یمتن  ک جمله درین یرفت که نوشتن چنیخواهند پذ ،ل و برهانى هم که داشته باشندیشان هر دلید. اینوشتارى گنجان

 .ستیبنده نیچ صورت زیۀ همگانى به هیک نشریاسى و بر روى صفحات یفرهنگى و س ،بحث علمى

ه ن ،ه آقاى قوى کوشانیک پاراگراف سه مرتبه علینگارش جملۀ زنندۀ "حرامزادگى مطبوعاتى" آنهم در  ،ـ همچنان2

با آنکه  ،باشد یجابات اخالق مطبوعاتى میمرۀ اان خواهد بود و نه از زیسزاوار خامۀ اشخاصی چون داکتر هاشم

اسى ـ نظامى کشور قرار داده صفحات یک جناح خاص سینسو خودش را در خدمت یآقاى قوى کوشان از مدتها بد

 .دیگو یگران میهاى زشتى هم بد حرف نفع همان جناح خاص در آورده است وه غاتى بیاهۀ تبلیث سیحه د" را بی"ام

ه ى بیا جمله هایار زشت افتاده است با نگارش جمله یجملۀ مذکور را که بس ،ملأتوانست با اندک ت یان میآقاى هاشم

 .دیار" نمى رنجیآمد و هم "  یدست" مه د تا "هم لعل بیض نمایاتر و مؤثرتر تعویگو ،مراتب موزونتر

ان رابطۀ ضرورى دارد و یند "خواهرخواندگى" هم نه با مطلب مورد بحث جناب هاشمیـ جملۀ ناموزون و ناخوشا3

ى ن مطالب از سوین جمله ها در متن چنید گفت که وجود چنیبلکه صراحتاً با ،ردیگ ینه طرف پسند خواننده قرار م

 .آورد یتعجب بار م یچنان شخص

 ىه طلبى و نادانید" و گردانندۀ آن از تفرقه افگنى و تجزیه "امیش علیان که طى نوشتار طوالنى خویـ آقاى هاشم۴

ازبک و  ،ت هاى تاجکیشمول اقله ر ستون اول جملۀ "بیر پراگراف اخیسفانه خود در سطر اخأ، متکند یاد می یو

ان تعصب یا بیاى طرز تفکر یگو ،سنده نباشدیانگر مکنونات منفى و درونى نویاگر ب ،سد که بالذاتینو یهزاره" م

( سال 2۵۵شان ظرف مدت )یقول اه مان طور که برا هیز ار حساس قومى و ملى خواهد بود. یز در موضوع بسیآم

ا ن پدر و مادرى میشتر از آن کسى در سرزمین مدت زمان و حتى بیدر طول هم  ،کسى افغان را افغانستانى نگفته

ر است یهاى اخ گانگان در سالیدستورى و مولود طرز تفکر ب ،زیت را که سخت نفرت انگیت و اکثریاصطالح اقل

 .اورده بودیقلم نا یز بر زبان ین

غانستان ف افیقتاً خادم ملت شریز آنرا دوست دارد و اگر کسى حقیدۀ من هر گاه کسى واقعاً وطن و باشندگان عزیبه عق

 از هرگوشه و ،ى که تعلق دارندیفه یبه هر قوم و طا ،کنند یمجموع مردم کشورش را با هر زبانى که تکلم م ،است

افغان و عضو جامعۀ افغانى بداند و به آنان به صفت  ،برند یقادى که به سر مو با هر اعت ،کنار وطن که هستند

 .ت احترام داشته باشدیثیهموطن صاحب حق و ح

اضا له تقین وسیبد ،ت چشم و چراغ ملت مظلوم و رنجور ما را دارندیثیدانشمندان و قلم بدستان وطن که ح ،از عالمان

هر  ،هاى ما غرس کرده اند ن دلیگانگان بى مروت در سرزمیکه بثۀ غرض و مرض را یشه هاى خبیکنم تا ر یم

ت" مداوا یت" و "اکثریچگاه از راه زمزمۀ ناهنجار "اقلینۀ ما هیریدرد و داغ د چه زودتر و مصممانه تر بخشکانند. 

 .نخواهد شد
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 شیطى پاراگراف اول ستون دوم مطالب خو ،ار قهر استیان که مسلماً باالى آقاى قوى کوشان بسیداکتر هاشم ـ ۵

ا ن طرز نگارش ریکه ا کنند..."  یرى ها در کابل حکومت میر که پنجشیسال اخ " فقط در دو سد:ینو یدانه میقیب

 یه تلقى مدیک کننده و ناسنجیتحر ،زانندهیسامان کشور ما سخت برانگ یدر حال و احوال ب ،میینه توزانه نگویاگر ک

ن هم باشد و همان مردم در کابل یاناً چنیاگر اح ک شخص منور وطن انتظار داشت. یتوان آنرا از ینمشود که بازهم 

 د تا خواننده علتیانه به نگارش درآیعالمانه و گره گشا ،لىید بگونۀ تحلیموضوع چراى آن با ،حکومت هم بکنند

ور نه هر گروه و  ،ابدیۀ عالمانه در ل و تبصرین حکومت مدارى را در پرتو چنان تحلیاساسى و عوامل اصلى چن

 .ن ملت مقهور حق حکومت کردن را داردیقوم ا

ل یسد با گیران باینکه "حکومت اید مبنى بر ایران در تبعیاسى ایکى از آگاهان سیزمانى در برابر اظهارات  ،ـ من۶

ً و کتباً ینما ان افغانى مواد مخدر را سرکوبیلومترى داخل خاک افغانستان قاچاقچیاردو تا شصت ک د... " رسما

ران و یه نگاشته بودم که قاچاق مواد مخدر و صدور آن به ایادم هست که طى همان اعتراضیه اعتراض داشتم. ب

اى یه و مافیگان کشورهاى همسایبا بلند پا ،ر انسانىیغ ین عمل ناروایبلکه ا  ،ستیف افغانستان نیجهان کار ملت شر

در خور نکوهش  ،رانى آگاهیک این حکمى از طرف یصدور چن ،بر آن بنا  ،تنگاتنگ داردوند یجهانى مواد مخدر پ

 ... جدى است و

 ،برند یاد نمیر شاه محمود هوتکى را از یران که ضربت شمشی" اما در ا :یسد کهنو یان میوقتى آقاى هاشم ،حال

 ،ته اسیک ملت همسایحق ه ر بیتنها در حکم تحقنه  دند ... " ینام یم ««افغانستانى»»ر یرسم تحقه ها را ب افغان

 .د زدن هم هستیمهر تائ ،کى از شاهان افغانستانین یبلکه با اعمال و کردار خون

نه یر سن و انتقام را دیت تخم کیدر حق ،قتال و اشغال اصفهان ،نکه شاه محمود با لشکرکشىیا ۀیند در زمیح مزیتوض

 ،ىخینه هاى تاریروى همان ک ،که حتى برخى از دانشمندان و محققان آن کشورکاشت کنونی( ران یافارس )هاى مردم 

ن صفوى پس از شکست ید افزود که على رغم آن که شاه حسینه "افغانستانى" با ،ندیگو یها را "افاغنه" م افغان

 ،خواند یفرزند مرا  نهد و او یاد به سر شاه محمود میتاج شاهى را از سرخود برداشته آنرا با احترام ز ،نظامى

د و اعضاى ین محاسن سپیکشد و شاه حس یام میر از نیو از کم خردى شمش ،بازهم شاه محمود پس از اندک مدت

 .برد یوانه وار سر میلش را دیفام

 0دییأت و ضد کرامت بشرى شاهان مستبد را اعمال نابخردانه ه چگایه ،اشخاص آگاه و با دانش در عصر کنونى ،پس

ان دو ین و نفرت میزى و غارتگرى و تخم کیزند. لشکرکشى و خونر یر خون آلود آنها بوسه نمینکرده و بر شمش

 ملت برادر کاشتن چه افتخارى خواهد داشت؟

ک طرف وقتى یاز  ،رت شدمیبه مراتب دچار ح ،انیان مطالعۀ نوشتۀ آقاى هاشمینست که من در جریت ایـ واقع7

 ازده سال اویدو سال دورۀ ماسترى و پنج سال دورۀ داکترى جمعاً  ،سانسیسال دورۀ ل د چهاری" من با :نگارد که یم

"چبوله  ،ى" ی"چبوله گو سد:ینو یدر چند جاى م ،گریاز سوى د یول را )آقاى کوشان( زبانشناسى درس بدهم ..." 

ست که از شکم خود در مورد ییهاى هاى او جفنگ یگر از چبوله گویکى دیسد: "ینو یا میخوان" و "چبوله شنو" و 

 ".خته استیب "ولسمشر" برون ریترک
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انۀ یار عامین واژۀ بسیست و دوماً نگارش چنیرا اوالً واژۀ "چبوله" شامل زبان نوشتارى ما نیز ،کنم یواقعاً تعجب م

 .آورد ین میک متخصص زبان را پائیۀ نوشتۀ یسطح و سو ،ر نوشتارى و حتى خارج از لغت نامهیغ

 :پس اگر نوشته شود که  ،د نه از شکم اویشه از دهن انسان برون مى آیرد که سخن همیپذ یان میآقاى هاشم ،باز

مخصوصاً با درنظر گرفتن  ،خواننده  ،خته است"یست که از شکم خود ... برون رییى هاى او جفنگ های"چبوله گو

 چه برداشتى خواهد داشت؟ ،انیۀ علمى داکتر هاشمیسو

ا نگفتن برخى از واژه ها و کلمات مانند "ولس مشر" یو  ان بر محور گفتن یدن هاى مکرر داکتر هاشمیچیز پـ اگر ا8

دوم  ان طى پاراگرافیتوان ناگفته گذشت که داکتر هاشمین موضوع نمیاز ،میو "افغانى" و"افغانستانى"ۘ و ... بگذر

ستانى ها را پاک اسى پشتونیفات مؤقت سیورند و تشریلى دی: "خط تحمشود که یوان متذکر میک 10ستون اول صفحۀ 

اقتصادى و  ،اسى، استخباراتىیس ،ن باشد و مجموع پروژه هاى نظامىیم چنیدواریتواند..." که ما ام یساخته نم

گذاشته نه بجا نین زمیاثرات منفى در ،شتر از پنجاه سالیرنگ باز پاکستان در مدت بیفرهنگى رهبران شارلتان و ن

 !باشند

تاجکان"  د" را "سنخگوىیدۀ "امیان به ناحق آقاى قوى کوشان گردانندۀ جرینست که داکتر هاشمیگر اینکتۀ قابل تذکر د

ى ـ نظامى اسیک گروه خاص سیتاً ُمبَلغ یۀ شخصى و نهایک نشریکه وى صرفاً گردانندۀ یدر حال  ،دیگویافغانستان م

ر نۀ افغانستان" دییهمانطور که شما خود گردانندۀ مجلۀ "آ ،نداردى را یله یچ قومى و قبیى هیت سخنگویبوده صالح

د کرد یخواه دییأید. شما تعهده نداره فه را بیى کدام قوم و طایت سخنگویولؤید و هرگز مسباش یکا میاى امریفورنیکال

اخل فۀ دیچ قوم و طایهتوانند از  یهاى جهادى و قوماندانان مسلح آنان تا امروز نتوانسته و نم میکه حتى رهبران تنظ

 .کنند یندگیافغانستان نما

ا اختالفات فکرى ـ ینى و یان حساب رنجش ها و مناقشه هاى خصوصى و ذات البیپس چه خوب است داکتر هاشم

 .چ قومى معرفى نکندیندۀ هیچ فردى را نمایاسى را در امور بزرگ ملى دخالت نداده هیس

" احمدشاه بابا که  :یمخوان ین میچن نیست که در بخشى از نوشتارش اـ موصوف به سِر آقاى کوشان چنان قهر ا۹

به گفتۀ قوى  ،ىیى و جهان گشایمایجهان پ ،همه جهانگردى نیبا ا ،وان استیشاعر و صاحب د ،شخص با سواد

 "...ن نوع استدالل و منطق خنده خواهد کردیخر هم باالى ا ،ى نداشتیبا نام افغانستان آشنا ،کوشان

ت یک تان در زبانشناسى و با مردم دارى و موقعیا با سوابق علمى و اکادمید که آیان منصفانه پرسیاز داکتر هاشمد یبا

قدر چ ،خوانند یۀ معتبر افغانى که همه آنرا میک نشرین جمله روى ینوشتن چن ،دیکه داری ایمطبوعاتى و مبارزات

 ؟یت خواهد داشتالزم است ؟ و چقدر معقول

وان ید و دوماً خر هرچند حیدن گفتۀ کسى به خنده آیخندد تا از شن یچوقت مانند انسان نمیت که خر هد گفیاوالً با

ب از وان خوین حیسفانه اأمگر با آنهم مت  ،ر نکرده استیا تحقین یصبور و مظلوم بوده هرگز کسى را توه ،باربر

جمله هاى "به خر جعلى  ،شود یسمبول پرخاشگرى و جهالت و کودنى تلقى م ،نیطرف انسان هاى غفلت زدۀ خود ب

ا ریز ،دمیه آقاى کوشان نگاشته است. )من اصالً جملۀ "خرجعلى" را درست نفهمیز علیستاده ..." را نیم ایخود قا

 وان(یت. کن کلمه اشتباه طباعتى بوده اصالً جهل اسیا جعل خر؟( )ایمعلوم نشد که منظور شان جهل خر است 
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 یقواعد و استثناآت آن صحبت م ،زبان آنجا که روى دستور ،وان"یان در ستون دوم صفحۀ دهم "کیـ آقاى هاشم10

الل استد ،ک که درعلم زبانشناسى دارمیت علمى و اکادمیاساس صالحه سد: "لهذا من بینو ین میسفانه چنأ، متکند

ا ه تخطى قصدى و شخصى از دستور زبان درى و رسوم افغانک یک بدعت نامطلوب و یکلمۀ "افغانستانى(" را 

 و باز در پاراگراف  ،شمارم" یرون و در استعمال زبان بى سواد و "ناکام" میت بیرو آنرا از افغانیپ دانسته طراح و

ا ونامطلوب و نار ،بات نامانوسید: "ادعا و تالش و اصرار قوى کوشان براى رائج ساختن ترکین مى افزایبعدى چن

 "... محض به خاطر ارضاء شهوت ستمگرى اوست ،در زبان درى

ادگى ن سیگرى را با ایحق آنرا دارد تا افغان د ،ش(یکت علمى و اکادمیک فرد افغان )ولو با صالحید که ید دیحال با

انت یخ و تیخاطر ارتکاب کدام جناه آنهم نه ب ،رون کندیخى اوست بیملى و تار ،ت فردىیت که هویو سرعت از افغان

ً ب ،آشکار ً چنیاگر اح ،عوض"افغان" ؟ بازه ا نگفتن واژۀ "افغانستانى" بیخاطر گفتن ه بلکه صرفا "حق و  نیانا

 ک واژهیا نوشتن یا جواز خواهد بود شخص"حق" دار هموطنش را تنها با گفتن یآ ،ان هم بوده باشدیت" در میصالح

ا ی و رون کند؟ یت بیاز افغان ،ندۀ زادگاهشیخاطر آه شنهاد بیو پ ک طرحیا ارائه یو  ا عام یک اسم خاص ی ،و کلمه

شمول ه زنند )ب یا سخن میرفت که ده ها و صدها افغانى که قلم ید پذیپس با د؟ یفوراً اعالم "جرم" نما یه ویعل

کنون ده ها  را تایت محروم ساخته شوند. زیا از نعمت افغانیا مجرم شناخته شده و یستى یوان( باینه و کییسندگان آینو

ه یشنهاد روى صفحات نشریه و پیى و ده ها طرح و نظریى و حتى امالیانشا ،اسىیس ،خىیرأ، تغلطى و کمبود زبانى

اساس خستگى ه رد که بیان بپذیز خوانده خواهد شد. هر گاه آقاى هاشمینده نیده و خوانده شده و در آیهاى افغانى د

 ،احکام معجل و نامنصفانه صادر نموده است ،ن و آن داردیا ى که ازینجش هااسى کشور و ریهاى ناشى از اوضاع س

 ،ک هموطن )ولو نادان(یه یعل ،"ارضاء شهوت ستمگرى رفت که نگارش جملۀ ین نکته را با بزرگوارى خواهد پذیا

نه )شهوت(  ،دکه در نگارش تنها واژۀ "افغانستانى" از سوى هرکسى که باش یین معنبد هم غلط است و هم ناروا. 

د که ریان بپذید داکتر هاشمیبا ،ح که عرض کردم درست باشدین توضیاگر هم در کار خواهد بود و نه )ستمگرى(. 

 .ابدیت ستمگرى مى یثیوه و حیش ،ه آقاى کوشانیصدور حکم معجل خودشان عل

ز موضع و ینداشته و ندارم و نچ صورت در موضع دفاع از آقاى کوشان قرار ید صراحتاً عرض کنم که من به هیبا

ناح ا جیم وقتى امروز شخصى یگو یعالوتاً خطاب به آقاى کوشان م رم. یاسى موصوف را نمى پذیموقف فکرى ـ س

ه ب ،وطنى را تحمل نموده یپس چرا هنوز درد ب ،د شان در کابل بر سر اقتدار استییأیاسى مورد نظر و طرف تس

گر را یرتبۀ دیچ شخص عالیدر کار و خدمت مؤثرتر گردد؟ اگر خوامخواه هبرد که در آنجا مص یف نمیوطن تشر

 کیار نزدیشان روابط و ضوابط بسیرا با ایز ،ر اطالعات که هستین وزید مخدوم رهیآقاى داکتر س ،شناسد ینم

 ر در کابل باشد. ید جناب وزیبازوى مف ،ان هم با آنهمه انرژى و تالشى که داردیچه بهتر که آقاى هاشم دارد. 

ش در دراز مدت نداشت و در طول یفى کار خویستى که اعتقاد به ارتقاى کمى و کیه دار و ژورنالینشر ،برعالوه

افت ز قطع و صحیه اش و نیپى و چاپى روز اول نشریصفحه بندى و ستون نگارى و روِش تا ،ک دههیشتر از یمدت ب

چ نوع ارسال و یرفته و جز حصول حق االشتراک دالرى هینپذ ر و تحولیین تغیک نواخت آن اندکتریکسان و ی

 رو و استعداد قابل حسابى در او نهفته خواهد بود؟یچه ن  ،مرسول متعارف مطبوعاتى را نشناسد



  
 

 

 7از 7

ست" بودن مرحوم یبه "کمون ،ایب و ریک افغان بى ریک انسان آزاد و دموکرات و به صفت یبازهم به مثابۀ  ،من

را برخوردارى از هر یز ،شمیگر نمى اندیا هرکس دیق فرهنگ و "شاگرد وفادارش" آقاى قوى کوشان یمحمد صد

 رامونیپ ،و اما ،عى هر انسان بر روى جهان و در کشور محبوب ما افغانستان استینوع طرز تفکر حق مسلم و طب

ز یمورد سرنوشت ملت و مملکت عزبخصوص در  ،ا جمعیا کردار فرد یعبارت از گفتار  ،شمیاندیتوانم ن یآنچه نم

 ماست. 

 یا میو دنائت شده  ،انتیخ ،تیت واالى وطن و برضد منافع ملى ما مصدر جنایثیا جمعى که برضد حیفرد  بلى! هر

ست یکه در کمونیمجازات و طرد ابدى است. در حال ،قابل محاکمه ،گریز دیا هرچیست یا کمونیولو مسلمان است  ،شود

 !ز شک وجود داردینها نیمسلمانى اا یبودن و 

د ییایم بیگو یز وطن میفهمان عز زیخطاب به هموطانان گرامى و بخصوص به چ ،مانه و ضرورى فوقیبا تذکر صم

از  ن المللى کهیم. امروز با استفاده از فرصت هاى مساعد بین از کف ندهیش ازیب ،ار ارزشمند استیزمان را که بس

ارانه به سود آرزوهاى ملى و آبادانى کشور ید هوشیبا ،ان آمده استیمه و نشانى که بمدت هاى دراز تحت هرنام 

 م! ییش حرکت نمایخو

ى ت ها و اصل آرزوهاى واالى انسانیولؤ، در برابر کوهى از مسنگارد یا مید یگوینکه کى افغان و کى افغانستانى میا

 .ل و مناقشات کم ارزش گرددیوقت و انرژى ما صرف مساه ید کلینبا ،بر آن بنا ،و افغانى ما چندان ارزش ندارد

ۀ اطالعاتى خواندنى را در همچو ین نشریکنم تا پاى ا یله خواهش مین وسیوان" هم بدین "کیاز ادارۀ ماهانۀ وز

د و ضرورى از اوضاع یگذارشات مف ،اسىیل هاى سیتحل ،ل نساخته به نشر موضوعات بکر اجتماعىیمناقشات دخ

 .ور و ارزش هاى ادبى ـ هنرى بپردازدنابسامان کش

 اسى اشیت استادى و دانش زبانى ـ سیموقع ،مبارزاتى ،ر دارم با استفاده از حوصله مندى هاایان انتظاز آقاى هاشم

نکه در چاه سرنگون ینه ا ،ز دهندیز چاه تمما بتوانند در پرتو آن راه را ا رند که هموطنان غربت زدۀیچنان کار بگ

 .شوند

 !ز ما افغانستانیهن عزید آزادى کامل و آبادى میامبه 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


