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 07/09/2018          ولی احمد نوری

 

 

 
 

 ششمقسمت سی  و  

 

 واژۀ "افغانستانی" و سابقۀ كاربرد آن

 از

 میر عبدالواحد سادات

 

 
 

ت بر اس یحیست، بلكه توضین یا پژوهش ژرفیك و یان آن بپردازم، كدام بحث اكادمیخواهم به بیم یآنچه در سطور آت

نامۀ  در هفته ی" به قلم هموطنان گرامی"، و "افغانستانی"افغان"، "افغان یرامون واژه هایمقاالت متعدد و گوناگون كه پ

" را جرم شمرده اند(، و بسا یك هموطن محترم ما هم )استعمال و كاربرد واژۀ "افغانستانیده و ید به نشر رسین امیوز

 یشده است به بحث ها یجرم گفتن، عامل نیقت اینوشته اند و در حق ین پندار مقاالتیا رد ایهموطنان در دفاع و 

 .روشنفكرانۀ دانشمندان و قلم بدستان كشور

" جرم است یا كاربرد واژۀ " افغانستانینكه آیداشت ا نظر دان بدون دریطرف مخالفان و مؤ اد شده ازی یها در نوشته

 یت سال نمسیش از بیكاربرد و عمر آن بده اند كه از یجه رسین نتیباً به این واژه تقریش ایدایخ پیست؟ در تاریا نیو 

 .نددانسته ا ها یرانیا ای ران ویا افغانستان در یحزب وحدت اسالم یها هیابتكار نشر هموطنان محترم آنرا یبرخ گذرد و

ل یش دو دلیخو ین ادعایاثبات ا ین است و برایشتر ازین واژه بین دارد كه عمر ایده به این سطور عقیاما نگارندۀ ا

حزب وحدت  یه هایسندگان نشریكه آنرا ابتكار نو ید و یا آنانید بكار پژوهشگران آیشوم، شا یاد آور میرا ل یذ

 .ندید نظر نمایش تجدیخو یدانند، در حرف هایها م یرانیا ایافغانستان و  یاسالم

كه از چهل  یژه آنانیبه وز، یت هللا ابالغ اكثر هموطنان عزیدانشمند بزرگ وطن داكتر عنا یبا آثار و نام نام  -1

شان هم آگاه. داكتر ابالغ كه خداوند عمر دراز و با  یت علمیداشته باشند و از شخص ییسال باالتر عمر دارند آشنا

گر شان، یشوند و برادر دیمربوط م یرۀ صافیصاحب قلعۀ بلند اند و به عش یبش كناد! فرزند برومند مولویبركت نص

را از  شیخو یو داكتر یت هللا ابالغ ماستریبود. داكتر عنا یوان فضل من هللا فضلسندۀ مبارز و بزرگ شادرینو

ه، فیامام اعظم ابو حن یكالم یو آرا یدر مورد زندگ یدانشگاه مشهور االزهر قاهره بدست آورده اند و با نگارش كتاب

 .خود را از آن دانشگاه مشهور اخذ كرده اند یسند ماستر
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درشان لۀ برایو در كابل بوس یفه رح و افكار او( سالها قبل در قاهره به زبان عربی)امام اعظم ابو حن به نامكتاب شان 

اد شده است. داكتر ابالغ یمقدمۀ كتاب  یانین جا، جمالت پایترجمه و چاپ شده است. نكتۀ شاهد من در یبه فارس

دنا یس یهللا عل یر و صلیو نعم النص یل، نعم المولیعم الوكو ن ی" وهوحسبدهند كه : ین دعا خاتمه میمقدمۀ كتاب شان را با ا

 .یالمعاد –دارد: قاهره یم ین معرفیا مقدمه را نبشته اند، چنیكه كتاب  یسپس محل محمد و آله و صحبه و سلم".

رت ایرا زقاهره است كه نگارنده آن محله  یخید در شهر تاریمحلۀ مشهور و نسبتاً، جد یاست كه المعاد یاد آوریقابل 

م مطابق صفر المظفر 19٦٦دهد: جون ین تذكر میكه مقدمۀ كتابش را نبشته، چنینموده است. سپس استاد ابالغ زمان

 .یافغانستان –ت هللا یكند: عنایم یخ ، خودش را معرفیسنده بعد از ذكر تاریهـ ق، نو 1387

شده است كه  یسال سپر 39ن مقدمه ینگارش ام، بناًء از یهـ ق، قرا دار 1423ن ماه سال یچون ما اكنون در آخر

ن واژۀ یهردو، هم یچاپ قاهره و ترجمۀ فارس ینبشته است و در متن عرب یاستاد ابالغ خود را، خود افغانستان

 .س شده استیافغانستان هم سالها بعد از آن تأس یبكار برده شده است. و حزب وحدت اسالم یافغانستان

ست در ا یاد شده پژوهشیم ځدران. كتاب یعبدالرح ی" به قلم آقایپښتو خپرونك یارج ك"په خ به ناماست  یكتاب  -2

به مناسبت  یدیخورش 13٥3ن كتاب در سال یدر مورد زبان پښتو. ا یپژوهشگران خارج ینامه و آرایمورد زندگ

شادروان محمد صفحه به اضافۀ شش صفحه مقدمه از طرف  94د روشان از طرف پښتو تولنه در یزینار بایمیس

نشرات پښتو تولنه و شخص مؤلف نگارش  یس پښتو تولنه و محقق محمد اكبر معتمد، مدیرعمومیرئ یق روهیصد

 .ده استیپښتو شناس هم بچاپ رس یاز آن پژوهشگران خارج یبرخ یكتاب، فوتو ها یافته است. و در باالی

استفاده برده است، آنچه به گونۀ شاهد  یخارجو  یمأخذ داخل 17ش از یخو ین رسالۀ پژوهشیمؤلف در نگاشتن ا

خواهم آنرا تذكر دهم جمالتی است که مؤلف در تحن عنوان سوانح "درون" این دانشمند روسی پښتو شناس جرمن یم

 :نگارد یم ځدران میرح یكند. آقایتبار، که در صفحۀ دهم كتاب خود ذكر م

"درون" ته اجازه وړکره شوه  یمعارف په وزارت ك یملد  یید روس یاشت كیكال د نومبر په م میالدی18٥٥د » 

 یته افغانستان پښتو یه كی)پخوا په روس یس په غاړه واخلیتدر یژب یمل ید افغانستان یترسبورگ په پوهنتون كیچه د پ

ه استاد ؤ. پ یپوهنتون ك ی،( پوره دوه كاله "درون" په نوموړییا پښتو وایژبه  یده او اوس ورته افغانیل كیژبه و

 «.دام وشوته اق ا دغه كاریكاله وروسته ب باً سلیبس شول او تقر یس په پوهنتون كیكچرونه او تدرید پښتو ل یكال كم 18٥7

سال قبل( از  1٥0حدود  یعنیم )19٥٥ن است : در ماه نوامبر سال یچن یاد شده به زبان فارسیعبارت  یترجمۀ كل

 یافغانستان یس زبان ملیترسبورك تدریدرون" اجازه داده شد تا در دانشگاه په به "یروس یطرف وزارت معارف مل

 .ردیرا برعهده بگ

ه به یدهد: )در گذشته ها در روسیح میكه در متن پښتو ذكر شده، توض یان دو قوس طوریم ځدران در میرح یاقا

 ند.(یگویا پښتو می یشد و اكنون آنرا زبان افغانیگفته م ی، زبان افغانستانزبان پښتو

 یعنیادشده استاد زبان پښتو بود. )ینگارد: درون دو سال كامل در دانشگاه ین مین قوسیح بیځدران بعد از توض یآقا

د و یپښتو در دانشگاه معطل گرد یو درسها یم لكچر ها17٥7خواندند(. در سال یم یكه آنرا زبان افغانستانیدر آوان

 س زبان پښتو(یتدر یعنیشد )باً صدسال بعد باز به آن كار اقدام یتقر

 یه از "درون" جرمنیروس ی( سال قبل در وزارت معارف مل1٥0كصد و پنجاه )یرساند كه ینبشتۀ باال به وضوح م

نكه یس كند. ایترسبورك تدریرا كه هدف از ان زبان پښتو بود، در دانشگاه پ یتبار تقاضا نموده بود تا زبان افغانستان
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توان یشد، نمیخوانده م یك آن زبان افغانستانیط اكادمیه و در محیشده زبان پښتو در روس ادیخ یچندسال قبل از تار

 .شده استین نام خوانده میگفت، اما حتماً سالها قبل به هم یزیق چیطور دق

ا یفغان ب این ترتیبا پښتو است و به هم یشود مرادف زبان افغانیروشن م یكه از نبشتۀ باال به خوب یگرینكتۀ د

كه عوام، نیافغانستان مرادف هم قرار داده شده است، بر عالوه ا ینكه افغان و پشتون در نشرات سابقۀ دولتیون. اپشت

مستند  ك موردین نبشته یوجود دارد كه صرف به عنوان حسن ختام ا یدانند، اسناد فراوانیز میك چیپشتون و افغان را 

 :دارمیان میرا ب یو رسم

 یدورۀ محمد نادرشاه و دهۀ ها یقت قانون اساسیه افغانستان. كه در حقیدولت عل یاصول اساس به نامست یرساله ا

 ست ویدر طرف راست در ب یپشتو در طرف چپ و فارس ین رساله به زبان هایظاهرشاه است. ا ین پادشاهینخست

 19شمسی مطابق  1310عقرب  8، 2٦ده است، تاریخ تحریر آن در پایان صفحه یشش صفحه در كابل بچاپ رس

رامون یخورد كه پیمحمد نادر شاه به نظر م یان آن مهر رسمیقمری نگاشته شده است و در پا 13٥0جمادی الثانی 

 «ل شودیبه موجبش تعم»ن حك شده است : یق چنیبه خط نستعل یو یطغرا

"حقونه د پادچا"  تحت عنوان حقوق پادشاه و ترجمۀ در سمت چپ به زبان پشتو ین اصول اساسیدر صفحۀ دوم ا

  :ن آمده استیچن

)محمد نادرشاه افغان( در راه استقالل و نجات وطن  یحضرت غازیاعل یو خدمات یر از فداكاریبنا بر تقد  -٥ 

د قدر  ن آمده است: لپارهیآن چن یان ظلم و استبداد ابراز فرموده اند ... . و در ترجمۀ پشتویافغانستان و بر انداختن بن

پشتون محمد نادرشاه په الر د استقالل او خالص  یحضرت غازیو په اعلیو خدمتونو او فداكاریو لویلوكولو د هغو 

 " ... ید یخ د ظلم او استبداد شكاره كړیستل د بید وطن د افغانستان او ا یوال

 .شد یباز نگرده است، یاد شده به چاپ رسیكه در رسالۀ یآن بگونه ا یو پشتو یدانم كه متن فارسیم یاد آوریقابل 

 یآن ذكر یشده است، اما در متن پشتو یآن شماره گزار یرسد در متن فارسیاصل م 110ن اصول كه شمار آن به یا

 .ستیاز شامره ها ن

دانم ید میت مفید كه آن مقاالت را نهایمقاالت هفته نامۀ ام یح بر برخینجانب صرف بخاطر توضیاد شده را اینكات 

 .بارد یور من یروشنائ از مناقشه یعنی« من المناقشه تنبثق النور»ند: یگویم یكه در زبان عربیهستم طورن باور یانگاشتم و ب

 ن معضله قابل حلی، در راه حل ایو خارج یشكسوتان، آثار داخلیپ یتوانند با مراجعه به نبشته هایز میهموطنان عز

ش یخو یابند و چه بهتر كه حرفهایب یل كافیآن دال یخیارو سابقۀ ت یو جرم بودن و جرم نبودن كاربرد واژۀ افغانستان

 .قیو من هللا التوف .د جانب مقابل به حق باشدیم كه شاین فرض باشیم و برایان داریگر بیكدی یرۀ احترام با آرایرا در دا

 .م200٥ یجنور 2هـ ش ـ  1383 یجد 13آلمان: 

 

 

 
 

 
 

 


