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 قسمت پنجاه و یک
 

 افغان یا افغانستانی؟

 از

  

 دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی

 200۶ جوالی 31برلین، 

  

 : یادداشت 

نیا ورفزدهم آگست شمال کلیـمشخصاً برای سیمینار نه ایست که ـالقه میگذرد، میاـمـر خوانندۀ گرانـل از نظیه در ذــآنچ

  .الوۀ اضافات و نکاتی بکـرـعدر زمینه میباشد؛ به  مـلقع خالصۀ مقاالت متعدد این قنوشته شده و در وا

** * ** 
 

یم. ببینیم ستهاز مدتیست که تعدادی از وطنداران ما، نواِی نوی ساز کرده اند و میگویند: "افغان" نیستیم، "افغانستانی" 

 .د کشیدهکه پیش منظر این َمضحکه در کجاست و پس منظرش بکجا خوا
 

 : برای تحلیل موضوع، بر نکات ذیل مکث میکنم

 1 - امل پیدایش و شأن نزول اصطالح "افغانستانیع" 

 2- ُموِجد و مبتکر این اصطالح کیست ؟ 

 3- اصطالح "افغانستانی" و مصالح ملی 

 4- افغانستانییت اصطالح عمشرو  
   

  از نگاه ساخـت لغوی و دستوری 

 وانین اساسی افغانستانقت با قاز نگاه قانونی و مطاب 

 5-  سخن آخر 
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 1-  دلیل پیدایش و شأن نزول اصطالح "افغانستانی" 

 : بت اندیش میگویندقدیگر اندیشاِن ناعا 

 ." گذاشته شدهقوامبر یک مملکت " کثیراال قومست و عادالنه نیست که نام یک قومیافغانستان" نام " 

 .کشور اِجحاف و ظلمیست در حق آن ساکنان وطن، که "پشتون" نیستند قومینام  

 .دیگر را سرکوب کرده اقوامآن حکم رانده و پشتون" بر قوم"افغانستان"، " به نامزمان تأسیس کشوری  از 

 .گردیده پشتون" قومکشور عامل برتری طلبی و شووینزم " قومینام  

 ویت" تبعۀ این آب و خاک استه"افغانستان" سرمنشأ و مایۀ "بحران  قومینام  
  

 .و گپهای کم و بسیار دیگری ازین سنخ و سیاق

وض گردد؛ و تا این کار صورت پذیرد، خود را باید عایشان از مجموعۀ این نکات نتیجه میگیرند، که نام وطن ما باید 

 .""افغان"افغانستانی" بنامند، نه 

حدت وز و فالح میرسند، وفاینان گویا فکر کرده اند که محض با تغییر نام یک کشور، همه چیز سر براه میگردد، مردم به رفاه و 

ه رون به یکباره برچیده میشود و چقویت شایستۀ ملی خود میرسند، پسمانی های هو تفاهم ملی به میان می آید، باشندگان وطن به 

ن و دهان شیرین کردن" را تداعی گفتمان ضرب المثل مشهور "حلوا هرضیه ای که فپذیرد. عجیب  میچه صورت  چه و و

  !!!!میکند

صیل گپ زده ام، که درینجا شمه ای از آنها را با نکاتی دیگر، فمن ضمن مقاالت متعددی در مورد تمام این نکات بالنسبه به ت

 .رضه مینمایمع

"نام یای جهان یگانه مملکتیست، کهفیست بگوئیم، که "افغانستان" نه در تاریخ و نه در جغرافما کا عزیز" وطن قومیدر مورد "نام 

" دارد. اگر به مجموعۀ ممالک جهان نظر اندازیم، به یک نگاه درمییابیم، که بیشتر از پنجاه مملکت جهان به حساب یک قومی

ر م به یکصد کشوقیق نمائیم، شاید این رقم تدهیماندۀ دنیا قمالک بانامگذاری گردیده اند و اگر در مورد شجرۀ نامگذاری م قوم

تان ستان و اوزبیکستان و ترکمنسقزاقزستان و غرقرب و جوار سرزمین خود بجوئیم، به تاجیکستان و قهائی از  برسد. اگر مثال

زاق و اوزبیک و تـرکمن نامگذاری گردیده اند. اما همه میدانیم قز و غرقتاجیک و  اقوام به نامو ایران برمیخوریم، که بالترتیب 

دیگری به تناسب های مختلف نیز زندگی دارند. در کشور "ایران" که به "سرزمین آرین ها" اطالق  اقوامکه در این ممالک 

آن را  وسفده و نصـف کل نزمین بوراِب سامی تبار نیز، جـزء الینفک آن سرعه تا اگرفتاز ترک نژاد مختلفی  اقواممیگردد، 

شتاد هدراسیون روسیه"، که متشکل از فنـد. اگر کمی دور تر برویم : در کشور پهناور روسیه )کشور روس ها( یا "هتشکیل مید

زاق و تتار و آلمانی و انگوش و آوار و آسی قشت جمهوریت و واحد اداری مختلف میباشد، در پهلوی روسها، دهها ملیون هو 

ه، زندگی میکنند. در کشور ترکیه، یعنی "سرزمین ترکها"، بیشتر از بیست ملیون ُکرد که آرین غیرچیچن و ابخاز و  )اُوسیت( و

م نسه به نافرانژاد اند، زندگی دارند. در جمهوریت چک یعنی کشور چک ها بیشتر از سه ملیون آلمانی بسر میبرند. کشور 

ه شود( نامگذاری گردیده. ممالک صربستان گفترنگی" فرنگ" و "فوام ما "عاز نـژاد جرمن، که در اصطالح  قومینک ها" )فرا"

ان و ندوستان و ارمنستان و آذربایجهو مجارستان و منگولیا و تاتارستان و سلوواکیا و انگوشیا و چچنیا و بنگله دیش و تایلند و 

ردوسی همین فنامۀ هندوان" است و در شاهندوستان" که سرزمین "ه)به استثنای "دارند  قومیه نیز، همه نامهای غیرگرجستان و 

 ه نامبمینطور نامیده میشد( هگذشتۀ نچندان دور  ستان سعودی و اردنیۀ هاشمیه )"اردن" درعربته(. فند" بکار رهنام اخیر برای "

 به ناملورانسی فِق قیک سیّاح و مح به نامریکا" ظم و یا قارۀ "امع"آل سعود" و "خاندان هاشمی" ، مسمی گردیده اند. بر ا

Vespucci Amerigo " ظم بدانجا پا نهاده عپانزدهم و بعد از کرستوف کولمبوس کاشـف این بر ا قرنامریگو وسپوچی" که در

  .بود، نامگذاری گردیده، حتی به نام کوچکش
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لطی" غناوام کابلی "عندوستان، اشتباهاً و باصطالح هی اروپائیان به امید رسیدن به وقتم از قارۀ امریکا میزنم : همثال دیگری باز 

ی ند" پیاده شده اند. ایشان بنا بر همین برداشت اشتباههبینامی پا گذاشتند، فکر میکردند که در سرزمین " وقتبه قارۀ تازه و تا آن

د". همین لغت بود که بعداً بصورت عام بر باشندگان اصیل و مردم نهندی" نامیدند، یعنی" باشندگان هخود، سکنۀ آن سرزمین را "

در زبانهای امریکای التین، از همین شجـره   Indios در زبان انگلیسی و American Indians .بومی آن قاره اطالق گردید

ف رععام آن قاره و در  رفعتۀ باشندگان اصیل و سرخپوستان آن بر اعظم است و هم در فبرخاسته و این نامیست، که هم پذیر

جهانی، بکار میرود. خوب است، که افغاناِن "افغانستانی" ما گذری بدانجا نمیکنند و به تیمارداری "اپاچیان" و "سرخپوستان" 

 .ند گردیدهار خواگرفتویت" هنمیپردازند، ورنه بیچاره "اندیو ها" ، به "بحران 

ه نام یک تاده اند، کفنمیدانم که اینان چرا در پشت همین یک گپ ا:«ل نمایم قینه نعدرینجا مایلم پراگرافی را از یکی از مقاالتم ب

یش پ قرنبیست و یکم، از مغز اروپا و امریکا، رویداد های تاریخی چند  قرنبر این کشور گذاشته شده ؟؟؟ اینان با وجدان  قوم

باشد، بر اکثر آنچه در گذشته رخ داده، باید خط بطالن بکشیم؛  قرارند !!!! اگر معیار بدین همید قرارضاوت قمملکت ما را مورد 

لوم مدرن و از عی گذشتۀ بشر را نفی کنیم. چون از نگاه عملنی و همه اندوخته ها و دست آوردهای ذهنون و فلوم و علسفه و ف

کند. من ضمن مقالۀ معنون ص جلوه میقامروزی، بسا کارنامه های تاریخ، نا (High Tech) نظر دانش و تکنالوجی و های تک

یک سیاح ایتالیائی موسوم به "امریگو وسپوچی" مسمی  به نامبه "رد ادعاهای ُسست بنیاد یک داکتر" نوشتم، که قارۀ امریکا را 

لم نکرده، که نام قاره و بر عد قیک از باشندگان و سکنۀ امریکای شمالی و وسطی و جنوبی برنخاسته و  هیچساختند. امروز 

ً دهدخود را تغییر بظم عا یعنی "امریکائی" میخوانند؛ و با چه   American . اتباع اضالع متحده یعنی "اتازونی" خود را مشخصا

 هزاری کسی "امریکا" میگوید، مرادش "اضالع متحدۀ امریکا" است. از وقترف عام جهان عتخار و مباهات هم میخوانند. در فا

ه ازین قاره، رد بیگانفظم ما را به نام یک ایتالیائی و یک عنشد که بگوید : "باباجان؛ بر ا ر پیدافملیون باشندۀ قارۀ امریکا یک ن

یم!!!" در بین تمام هصر جدید، تغییر میدعتضای جهان امروزی و قبول نداریم و نام قارۀ خود را به مقمسمی ساخته اند، ما آنرا 

 ل و درایتی در سطح و حد "متفکرانعقو تیوری پرداز پیدا نمیشود، که ر دانشمند فملیون انسان قارۀ امریکا مگر یک ن هزاراین 

" قومیستان "د؟؟؟؟ اگر نام افغانهلسف مآب "افغانستانی پسند" داشته باشد، تا برخیزد و تغییر نام قارۀ خود را بخوافیلسوفان" تفو 

 مقوو آن هم  قومری ما به حساب یک فیون نردی" است. اگر نام وطن بیست و پنج ملفظم امریکا "شخصی" و "عاست، نام بر ا

م بیگانه یک ملیارد بار هرد و آن فری امریکا به حساب یک فملیون ن هزاراصیل خود همین سرزمین نادرست است، نام قارۀ 

مانا هند؛ ا هگرفتط یک نکته را یاد فقدالتخواهان" گریبان دریده، عنادرست است. دیده میشود که این آغازادگان نازپرورده و این "

منطقی ایشان را قانع ساخته نمیتواند، چون منطق ایشان را دیگران دیکته میکنند. ایشان  هیچنفی کلمات "افغان" و "افغانستان" را. 

ۀ خیرخواهان وطن خود و به خیر گفتاجازه ندارند که خود منطقی و مصلحت اندیشانه فکر کنند. اینان اصالً اجازه ندارند، که بر 

  »".بگو، میگویند گفتوز و فالح هموطنان و وحدت ملی ما، بیاندیشند، بلکه "آنچه استاد ازل فو صالح و 

ویت باشندگان و تبعۀ این کشور در تقابل بوده هوجه، با  هیچ" افغانستان به قومیسمت بحث نتیجه میگیریم، که "نام قازین  

" دارد. اگر قومیویت" میگردید، چون نصف ممالک جهان نام "تک هنطور میبود، نصف مردم جهان "بی نمیتواند، و اگر ای

دم خیال بی ُمدارا را چه رسد، که هرر بی سر و پا و فوس جهان به چنین موضوعی کوچکترین وقعی قایل نیست، چند نفنصف ن

ن گپها زادۀ فکر و کلۀ خودشان نباشد؟؟؟؟ اینان میدانند، که برخیزند و موضوعاتی ازین دست را بر زبان رانند؛ خصوصاً که چنی

  .و تصمیم دیگری بگیرند قراررا از ایشان ربوده و نمیگذارد، که  قرارداشتن"،  قرار غیراست، اما "در خدمت  قرارگپ از چه 

دیگر  قواماغانستان حکم چالنده و پشتون" بر اف قومی میگویند، که در این مدت دو صد و پنجاه سال ، "وقتَمضحکه ای بیش نیست 

ی از دو ُسالله و افرادۀ مختلف است، که از جمله در این مدت محض قبیلپشتون" متشکل از دو صد  قومرا سرکوب کرده. "

ه قبیلشیره و یک عی این ادعا در مورد حتی یک خاندان و یک وقتخانوادۀ "سدوزائی" و "محمد زائی" بر کشور حکم رانده اند. 

 گز راست نمی آید. "جزء" را "کل" پنداشتن،هرم هپشتون"  قومه یعنی "قبیلآئینه که در مورد دو صد  هریق و قنباشد، به تح صادق
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" گذاشتن، نه تنها گرهی را نمیکشاید و منطق را لگدمال میکند، قوم" را بجای یک "افرادرا" را بجای "کبرا" نشاندن و "غ"ص

 .و اِجحاف و تجاوز بی امانیست بر حریم حقایقبلکه بهتانیست، بر دامان تاریخ 

ه شود، که سلطنت های خاندانی نه مربوط به پشتونها بوده و نه منوط به تاریخ افغانستان است، چون چنین پدیده را گفتاین هم باید 

جائی نخوانده و نشنیده  چهیده میکنیم و نیازی نمیرود که در زمینه مثالهائی داده شود. من در هدر تاریخ اکثر ممالک جهان مشا

های شاهی تا این حد بتازد؛ که بر دو ُساللۀ شاهی  ، بر سلطۀ خاندانهندو و مسلمان و گبر و ترساام که کسی از یهود و نصارا و 

ه یبی کعهای شاهی ممالک دیگر بهتر از آِن ما بوده باشند. یگانه  وطن ما میتازند. این هم مطرح بوده نمیتواند، که گویا خاندان

ن، دیگر این سرزمی اقوامهائی از  این خاندانها داشتند، گویا "پشتون بودن" ایشان بوده و بس. من فکر نمیکنم، که اگر خاندان

ین عند، ولو که به گرفتمی قرارزمامداری دو صد و پنجاه سال اخیر وطن ما را بدوش میداشتند، تا این حد مورد مالمت و شماتت 

ت و دیگر کشور برمیخاس اقوامردند و حکم میراندند. فکر نمیکنم که اگر احمد شاه بابای ابدالی از هی میکشیوه و شگرد، پادشا

  د.و شورماشور و عالال برپا میکردن وا و واویالعر دنقدستان" نام میداشت، ایهزارمملکت ما مثالً "تاجیکستان" یا "ازبکستان" یا "

ه، هم بر اوزبیک، هم بر ترکمن هزارم بر هم بر تاجیک، هته؛ هم بر پشتون، فمه ره ته، برفاگر در این مدت بر مردم جفائی ر

ز ل اقو تباری که تعلق داشته اند. رنج رنجبران مست قوم هرمیشه خوار و مظلوم بوده اند، به هم بر دیگران. توده های مردم هو 

ب و زبان است. این یک واقعیت انکار ناپذیر است، که با "زبانانبازی های کینه توزانه" و "تهمت بستن هتیره و تبار و دین و مذ

  .لبش نشان دادقتنه انگیزانه"، نتوان منفهای 

  

 2-  ایجادگر و مبتکر این اصطالح کیست ؟؟؟ 

ی شه، بار اول در کتابق"بار معنائی" مورد منااصطالح مدرن ه ، که این کلمه با "مدلول" و بدهدنشان می قلمیق و تفحص این قتح

 .تهفکار ره وی بهر، اثر آقای نجیب مایل ن""تاریخ و زبان در افغانستا به نام

ف جلب قدر تهران چاپ گردیده، "پیش سخِن" واش 13۶2ر" در سال فشاوفات اقتم این کتاب، که از طرف "بنیاد موهفدر صفحۀ  

ا نام نوشته ای ب»ِف این بنیاد است، در "پیش سخِن" خود مینویسد: قر یزدی، که بانی و وافشاتوجه میکند. آقای داکتر محمود ا

ۀ وی برای چاپ در سلسلهری و اجتماعی افغانستان( به خامۀ آقای نجیب مایل فرهنگلل تشتِت ع) عنوانر ی)پژواِک ابتذال( با ز

ت قفگردید. چون نظر اجمالی در آن نمودم، به ایشان نوشتم، اگر موا تفوفات با نامه ای از فاضل نامبرده دریاقانتشارات بنیاد مو

 ل میشود : قیناً نعر داده شود. چند سطری از پاُسخ ایشان یینمایند، اسم کتاب به نام مناسبتر دیگری تغ

 ب مینماید و تجانساسمی که بنظر آن حضرت مناس هربول بنده میباشد....ق"... در بارۀ اسم کتاب نیز نظر پیرانۀ آن استاد، م

داشته باشد، خوب است که گزین شود و اختیار.... شاید در آینده، تأمالتی سزاوار تر در زمینۀ زبانها و گویشها و گونه های زبانی 

دور از قانه و بقزنده در افغانستان بکنم، که تکملۀ این رساله باشد و هم مشکل تضاد زبانی )فارسی و پشتو( را بشیوه ای مح

جمله  ول( البته ازینقل ق)ختم ن« و زبان فارسی است....".... فرهنگویت هویِت افغانستانی ها به هزبانی، حل کنم، زیرا  تعصب

 غیرط "قفکار میبرد و یا که ه وی اصطالح " افغانستانی" را برای تمام تبعۀ افغانستان بهردرست فهمیده نمیشود، که آقای مایل 

 ؟میباشند ناِن" ملک ما، مد نظر اوپشتو

ران. تا کار میبرد، آنهم در ایه این اولین باریست، که یک نویسندۀ افغان کلمۀ "افغانستانی" را بجای "افغان" بصورت تحریری ب

وی بدانیم و هرضِل" چنین استعمال را، نصیبۀ نجیب مایل فدم قدم" و "تقضل تفدیمتر در زمینه پیدا نشود، باید "قی که سند وقت

آقای مایل، خوش خدمتی و جبین سائی بر  هدفکلمه را بر زبان دنباله روان و منتظران، جاری ساخت. شاید موست که این ه

را می نگرد و باید او را نخستین کسی بدانیم، که کلمۀ  هرت ظاعآستان "آن حضرِت" ایرانی بوده باشد؛ بخدا معلوم. مگر شری

  .دیگران را به دنبال خود کشاند کار برد وه "افغانستانی" را در همین مدلول کتباً ب
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وی را که به هرچاپ گردیده، باید نامۀ نجیب مایل  13۶2نوشته شده و چون کتاب در سال  13۵9دمۀ مؤلف در ماه حوت قم

بول کنیم. بدین ق 13۶1و حد اکثر  13۶0کار برده، مربوط سال ه ر نگاشته و کلمۀ "افغانستانی" را در آن بفشاداکتر محمود ا

، اصطالحِ "افغانستانی" را کتباً سال پیش از امروز 24وی کسی میباشد، که برای بار اول، حدوداً هرآقای نجیب مایل حساب 

 .استعمال کرد

 امبه نوی در رساله ای که هرتم. آقای مایل فوی یاهروا نماند، بلکه تأئیدش را از کتاب دیگر نجیب مایل هرضیۀ باال پا در ف

از طرف "مرکز مطالعات ایرانی" نشر گردیده، سِر رشمه را  13۷3ُدشوار بگذریم" یاد میشود و در سال ذار تا ازین شب "بگ

. این رساله در واقع به جواب ایرادات نویسندگان "آئینۀ افغانستان" و خصوصاً در جواب مرحوم پوهاند نکهت سعیدی، دهدبدست می

در حاشیه می »این رساله چنین می نگارد :  ۵0تا  ۴۸وی در صفحات هری نتون کابل نوشته شده. آقاهاستاد فاکولتۀ ادبیات پو

نویسم که حدوداً ده سال پیش در جستجوی راه حلی برای نامیدن اهالی آریانا که "افغان" نبودند، بودم. آنچه از جستجوی مذکور 

 س عاقالنه نیست و درفبی جان و بی نبحاصل آمد این بود، که چون ستیز با نام و حروف و اصوات که فکر میکردم چیزی اند 

و تمدن را در آریانا توجه کرد، نه نام افغانستان را، پیشنهاد کردم که  فرهنگوم هنیست و باید جانب معنی و مف فرهنگخور 

، این نظر گذریم.... بگفتیأت "افغانستانی" ه، بلکه باید به گفتافغان را به افغانستان، نباید بصورت "افغانی"  نسبت اهالی غیر

ی غیرافغان که منسوب مچنان در مباحثاتم با هموطناِن همدل مطرح میداشتم و ضبط افغانستانی را در نوشته هایم برای اهالهرا 

دارانی پیدا کرده است، اما بنده در سه سال اخیر به دالیلی که در همین فچند امروزه طرهرکار میبردم. این نظر ه ند ببه آن کشور

ضر مطرح و موضوع داشتم و با توجه به شخصیت و زیست اسباب نظام زبان، بر این باورم که راه مزبور، راه ار حاگفتبخش 

 ول( قل ق)ختم ن« نهائی و حالّل مشکالت نسیت....

وی که از نام "افغانستان" ننگ دارد، در سراسر این رساله، وطن خود را "آریانا" مینامد و حتی پیشنهاد هرآقای نجیب مایل 

 .میکند، که نام کشورش به "آریانا" تبدیل گردد
 

 : افغانستانی پسندان از اصطالح دلخواه خود، مفهوم یکسان نمیگیرند

کار میبرد و با این برداشت ه هوم قانونی، مسجل و عام آن بفنای عامیانه و برخالف معوی "افغان" را در مهرآقای نجیب مایل 

پشتون" افغانستان، وضع کرده است. اما کسان دیگری ازین  غیرافغانستانی" را برای تبعۀ "عامیانه از کلمۀ "افغان" ، اصطالح "

و  پشتون".  یرغم ازینکه "پشتون" باشند و یا "عکار میگیرند، اه دسته، "افغانستانی" را برای تمام سکنه و باشندگان "افغانستان" ب

ه گویند: کنند، چنانکمال میعت نسبی از کلمۀ "افغان"( استفغانی" )صوض "افعباز کسانی دیگر ازین گروه، "افغانستانی" را در 

سندان" حتی یعنی "افغانستانی پ« م.هریغنرمندان افغانستانی و ه، لمای افغانستانی، مهاجران افغانستانیع؛ نویسندگان افغانستانی»

  د.نظر ندارن م، اتفاقهلوب و دلخواه خود قهوم" این اصطالحِ محبوب الفسمت "مدلول" و "مقدر 

وی بحیث موجد و ابتکارگر این اصطالح، استعمال مولود خود "افغانستانی" را، چاره ساز و هرعجب است که آقای نجیب مایل 

نوز ه، ن اوهته میتوانیم ولی دنباله روان دیرفهم و کند ذفارش بصراحت دریاگفتحالل مشکالت نمیداند و این را از جملۀ آخریِن 

وا گذشت، اما حواریونش عوی از دهره بند مانده اند و دنب اصطالح "افغانستانی" را ایال دادنی نیستند. آقای هم در خم یک کوچ

  .ذرنددی )شهادت( نمیگهاز شا

 

 3-  اصطالح "افغانستانی" و مصالح ملی 

رت دارند، و از طرفی "افغان" را بنا بر درک عامیانۀ خود، ُمعادل فآنان که با پشتونان میانۀ خوش ندارند و بلکه از ایشان ن

 ستیم، اما "افغان" نیستیم. پس کلمۀ "افغانستانی" دره: از افغانستان ندگفت"پشتون" می دانند، چنگ به دامان این اصطالح زدند و 

د به یز" است و نیز "پشتون ستیز". آیا میشوآگنده است؛ بلی این اصطالح هم "افغان ست قومیمتن و بطن خود، با تبعیض و ستیز 
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، در حالی گفت؟؟؟؟ آیا ممکن است از همبستگی ملی سخن گرفتوطن را نادیده  اقوامین زمان یکی از عوحدت ملی رسید و در 

 افغانستان را مشمول ملت ندانست؟؟؟  اقوامکه یکی از 

  ؟؟؟ گرفترا مد نظر  اقوامو تفاهم ملی رسید، بدون اینکه همه  اقواممگر میتوان به وحدت 

  بدون اینکه تمام مردم و باشندگان این آب و خاک را در نظر داشت؟؟؟ گفتمگر میتوان از ملت افغانستان سخن ، 

کان اگر تاجیه مد نظر نباشد، ملت افغانستان، ملت نیست. هزار عزیز قومجواب تمام این "آیا و مگر" منفی است. اگر 

لیت های وطن، شامل قافغانستان شامل ملت ما نباشند، ملت ما ملت نیست. اگر ازبکان و ترکمنان و بلوچان و دگر ا

ملت ما نباشند، ملت افغانستان ملت نیست. اگر پشتونان افغانستان شامل ملت ما نباشند، ملت ما ملت نیست. ملت ما 

ی وقتو آحاد این آب و خاک است. ملت ما  افراداست. ملت ما مجموعۀ تمام  این مرز و بوم عزیز اقواممجموعۀ تمام 

  .وق یکدیگر شمرده شوندقان متساوی الحهرحیثیت ملت را بخود میگیرد، که تمام باشندگان وطن، برادران و خوا

 

 4-  یت اصطالح افغانستانیعمشرو 

  از نگاه ساخـت لغوی و دستوری 

ب است از واحد "افغان" و پسوند مکاِن "ستان". بنابرین "سرزمین و خطۀ افغانها" را "افغانستان" کلمۀ "افغانستان" مرک

ی که کلمۀ "افغانستان" با چنین شرط و مشخصه ای ساخته شد، دیگر دور از منطق و منطق زبان است، اگر وقتنامند. 

انشین "افغانستانی" را بسازد، و آنرا بدیل و ج کسی بیاید و "ی" نسبت را در آخر ترکیب "افغانستان" بچسپاند، ترکیب

ی ترکیب "انگلستان" از کلمات "انگلیس" و "ستان" پدید گردید، دیگر نمیتوانیم وقتسمی که ق"افغان" بگرداند. همان 

جود وی از ترکیب "گل" و "ستان" کلمۀ "گلستان" بوقتکلمۀ "انگلستانی" را بسازیم و به جای "انگلیس" استعمال نمائیم. 

ه "یک دسته توانستیم بگوئیم ک که "گلستانی" بدیل و جانشـین "گل" است. اگر اینطور میبود، می گفتآمد، دیگر نمیتوان 

گلستانی خریدم" ؛ یعنی که "یک دسته گل خریدم". آنانی که ترکیب ناساز و بی اندام "افغانستانی" را زائیدند، فکر 

ایشان از ترکیب و استعمال "افغانستانی"  هدفت. قص الخلقوج و نالفد، مد بوهنمیکردند که مولود شان موجودی خوا

شک و َریب، در ترکیب "افغانستان" ُعـنصر اصلی،  هیچنصر "افغان" بوده است. بدون عدر واقع کمرنگ جلوه دادن 

پذیریم، اصل و پایه بباشد که "افغانستانی" را به حیث  قرارمانا کلمۀ "افغان" است. مگر اگر همرکزی و تعیین کننده، 

 نصر "افغان" را ازینعند هم دل این گروه یخ نکرده باشد و بخواهنوز هشود "افغانستانیستان". و اگر  نام کشور می

ند، باید شهروندان و باشندگان "افغانستانیستان" را "افغانستانیستانی" بخوانند و این پروسه را به ههم کمرنگ تر جلوه د

است که اخِ دل این  وقترب نماید. آنقر تفنصر "افغان" در آن به صعند، تا لیمت یا حِد هادامه در نقدحساب ریاضی آ

  .د آمد(هد برآمد )برخواهَدل خوا
 

 وانین اساسی افغانستانقت با قاز نگاه قانونی و مطاب 

نین اساسی واقویت اتباع، باشندگان و باصطالح مدرن "شهروندان" یک مملکت در هافغانستانی پسندان" اگر نمی دانند، بدانند که "

یکند، ویت مهپشتون" وطن، سلب  غیرد اند، که کلمۀ "افغان" از باشندگان "قمان کشور، مسجل میگردد. در جواب کسانی که معته

 : ل میکنمقیناً نع "رد ادعا های سست بنیاد یک داکتر" عنوانپراگرافی را از یکی از مقاالتم زیر 
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ساسی در وانین اقرِد ملت افغانستان را "افغان" میخوانند و میدانند. ف هروانین اساسی افغانستان، باشندگان این مرز و بوم را و ق»

دسیِت شان در بعض کشور ها در حدیست، که حکومت ها حین احراِز پُسِت خود، به آن سوگند میخورند، قاند و  مقدسمملکت  هر

  .ظیم الشأن سوگند میخوریمعرآن قسمی که ما به قمان ه

رد افغانستان و هر باشندۀ این ف هرتأئید مردم و ملِت ما رسیده اند، ه ی قانون های اساسِی ما، که از طریق لویه جرگه ها بوقت

ندۀ ریف باال "افغان" یعنی "باشجای گپ زدن باقی نمیماند. نظر به تع هیچرد ملت ما را "افغان" تعریف میکنند، دیگر ف هروطن و 

ن اساسی افغانستان وانیقافغانستان" و "باشندۀ افغانستان" یعنی"افغان". اگر تعصب و سرتنبگی و تنگنظری را از سر بدر کنیم و از 

لی دارند، که ویتی کهوانین ما شمرده میشوند پیروی کنیم، دیگر مشکلی نمیماند. باشندگان افغانستان از خود قکه بحیِث مادِر تمام 

د؟؟؟؟ ویت می کنهردی از ملت خود، "باشندۀ افغانستان" خطاب نمائیم، ایا این کلمه از وی سلبِ فویت ملی ایشان است. اگر ما به ه

 «.یق که نمیکند!!! اما نظر به تعریِف قانونی، "باشندۀ افغانستان" ُمساوی به "افغان" استقبه تح

 

"موجودیت افغانستان در گرو وحدت ملی آن است" چنین  عنوانصل و استوار خود زیر فدر مقالۀ مبد الواحد سادات عآقای میر 

ساختند،  صد ایشان "جوانان افغان" باشد( را میقزمانیکه مشروطه خواهان سازمان و یا انجمن " اِخوان افغان" )شاید م»آرند : 

 .خاص قومف آنان "آحاد ملت" بوده است، نه یک دهواضح است که 

 .در تمام لویه جرگه ها که بشکل نسبی مبین ارادۀ مردم بوده ، درین ارتباط مهر تأئید گذاشته اند

؛ مادۀ اول قانون اساسی زمان دۀ نهم قانون اساسی زمان نادرشاه؛ ما)قانون اساسی زمان شاه امان هللاوانین اساسی کشور قتمام  

ساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان؛ جمهوریت به زعامت داوود خان ؛ اصول ا؛ مادۀ بیست و یک قانون اساسی اولین شاههرظا

هروندان حیث شه ، بقومیلق علی( تمام اتباع کشور را بدون درنظرداشت تع؛ قانون اساسی دولت فقانون اساسی جمهوری افغانستان

تبر دیگر سایتهای مع ف "افغان جرمن آنالین" وآرشیول( )این مقاله در قل ق)ختم ن« افغان مسجل ساخته است. به نامافغانستان و 

 افغانان، موجود است.(

 دولی را نگذاشته اند. د و جای کوچکترین شک و شبهه و عُ وانین اساسی ما در زمینه صراحت قاطع دارنقطوری که دیده میشود، 

  ین وانقل و بر حکم عقبول کنند، که بر حکم تاریخ و بر حکم قرو روند و بخود آیند و فموطنان ما در خود هاگر این

 یم، ستهمه "افغان" هه اند ما گرفتقراراساسی ما که از طرف خود ما تدوین گردیده و سپس مورد تأئید و تصویب خود ما 

 لزار میگردد. دنیا گل و گ

  بی" را کنار بگذارند و هزبانی و مذ و قومیما "خیره سری" را از سر بدر کنند و "ضدیت  عزیزاگر این وطنداران

ه و تاجیک و ترکمن و اوزبیک و بلوچ و هزارمه زیر لوای مشترک "افغان" و "افغانستان" جمع گردند و پشتون و ه

وق و قمۀ ایشان را بحیث باشندگان و شهروندان متساوی الحـهمین ملت بدانند و هموطن خود را جزء هندوی هو  هسک

 .ن باقی نمیماندگفتجای سخن  هیچموطن خود بپذیرند، دیگر هان و برادران هرخوا

، تخطی صریح از قانون های اساسی بوده و معنای نی"و استعمال اصطالح "افغانستا باید به صراحت بگویم که ایجاد، تبلیغ  

 بگویند، که "جرم" در حالتیب جزائی میباشد. شاید ق، که مرتکب آن مستوجب تعدهدوانین ما را میقتخطئه و لگدمال کردن ام ال

وف از مواد قانون" جرم شمرده نمیشود. در جواب ایشان میگویم، که درین مورد خاص "بیخبری از قانون" قدم وعبیخبری و  "

ته و به اصطالح "منور و روشنفکر" ما برخاسته اند، فشر تعلیم یاقمطرح بوده نمیتواند، چون کسانی که این کار را میکنند، از 

وام الناس ما، هلل الحمد ازین گونه توطئه های خانه برانداز، بوئی عوانین مطلع باشند. مردم عادی و قالجبار باید از نصوص که با

مداً، دیده و عرقه افگن هم نیستند. از طرف دیگر همه میدانیم، که "افغانستانی پسندان" این کار را فنمیبرند و در بند چنین مسایل ت

وبت و ُمجازات قانونی هم، نصیب ایشان گردد و من در عقد شدید ترین یی که چنین است، پس باوقتیکنند، و دانسته و آگاهانه م

وانین و خصوصاً مراجع صیانت و نظارت قانون اساسی افغانستان، چرا از این قظان و ناظران فحیرتم که مقامات قانونی و حا

 سزای اعمال شان نمیرسانند؟؟؟ ه و تخطی کنندگان را، بهگرفتماض کار غهمه ا
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 : سخن آخر

 ،"این همه سراسیمگی برای چه؟"درین ارتباط پراگرافی را از مقالۀ رسا و مستدل جناب محمد یاسین سدوزی، که معنون است به 

 : ل میکنمقیناً نع

"افغان" منكر شدند و خود را "افغانستانی" ت كه برخی از شاگردان "چنگیز پهلوان" ایرانی تبار از هویت فمشاجره از آنجا آغاز یا»

ال میسازد كه در اطراف نام "افغان" طی صد ها ؤه ارزش های ملی ای را معروض به سساده، كلی هرنامیدند. این مطلب با ظا

ش استی تاریخی هویت ملی كه یك ملت را ازهس "جرم" باشد، ترور فتل نقیده ام كه اگر عقه است. من به این گرفتسال شكل 

عمومی "اخالل امن و نظم عامه"  عنوانط میسازد، باید "جنایت" حساب شود. قانون غالباً تالش هایی ازین ردیف را تحت قسا

ان" "افغ . كلمۀدهدیك ملت را با همدیگر پیوند می افراده است، كه گرفتمجازات مینماید. این نظم عامه در اطراف ارزش هایی شكل 

گ رهوانین داخلی و اسناد بین المللی ذكر شده است. كلمۀ "افغان" شاقح ممثل باشندگان "افغانستان" در صد ها بار به مثابۀ اصطال

 «ت ملی است. بناًء استعمال كلمۀ دیگری بجای آن، باید مشمول اشد مجازات باشد.فندۀ باهنصر شكل دعوانین "افغانستان" و ق

  ت است(فرمن آنالین " قابل دریا)این مقالۀ ارزنده در آرشیف تحلیالت سایت "افغان ج

ت ما به مل سم خوردۀ افغانستان، به منظور تجزیۀقان نبدون شک اصطالح "افغانستانی" به تحریک بیگانگان کینه ورز و دشم

ان رزندفرقه انداز، بوسیلۀ ف، تبلیغ و ترویج این اصطالح منحوس و تیق که اِبداعق"افغان" و "ضد افغان"، ایجاد گردیده. به تح

وام الناس معصوم و فارغ از ماجرا، رسوخ نماید؛ اگر عنمک حرام و منحرِف وطن، میتوانست در بین توده های ملیونی و 

شۀ شوم قکار نمیشدند، پرده از روی توطئه برنمیداشتند و این نه وشیار نمیبودند، دست بهرزانه، دلسوز و پاکنهاد وطن، فان فرزند

 .ش بر آب نمیساختندقرا ن

دلسوز و برومند افغانستان، جناب ولی احمد نوری را برجسته میسازم، که با نشر مقالۀ  فرزندش برازنده و پیشتاز قنجا ندری

 کسی دیگر از وطنپرستان افغان، هر، توطئۀ دشمنان وطن را برمال ساختند. «نام "افغانستانی" جرم است استعمال»تاریخی خود 

  .یم در مسیری حرکت میکند، که جناب نوری شاخص گذاری کرده اندقمستغیریا یم قکه درین راه گام برمیدارد، مست

وف ف، تبلیغ و ترویج اصطالح "افغانستانی"، نه تنها صجاد؛ ایپدیده ضد خود را می پرورد هرعیت، که قنایت بر این واعبا 

 .ویت و ارزشهای ملی ماه؛ در جبهۀ واحد مدافعان داد قراررده ساخت، بلکه ایشان را در یک جبهۀ واحد شفوطنپرستان را 

 

 !!! و افغانستان پاینده و سربلند باد افغان

 !!! زانیتنه انگفشرمنده باد آشوبگران و 

 !!! م وطنپرستـانـلـان و قـاد زبـکوبنده ب

 

 

 

 

 : یادآوری

بنده در سایت "افغان جرمن آنالین" شردۀ مجمل مقاالتیست، که همه در آرشیف فسماً چکیده و قآنچه تذکر داده شد، 

 :گذرانندب نظر از باشند، لطفاً مقاالت آتی را قلمصل نظرات اینفت اند. کسانی که مایل به درک مفموجود و قابل دریا
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o 1- ")افغان، افغانی، افغانستانی" )در چهار بخش 

o 2- "رد ادعا های سست بنیاد یک داکتر" 

o 3- "زبان دری ورود لغات بی مورد و ناباب در" 

o  4- " «افغانستانی" بیغرض و "افغانستانی" پرمرض» 

o 5- "دزد سر خود پر دارد و دروغگوی منطق ندارد" 

o 6- "خائن خائف است"  

o ۷- ")درد در کجا و باد و بخارش در کجا؟")بخش سوم 

 .تهفکدام بصورت ضمنی، بر موضوعات ملی اشارتی ر هرو مقاالت متعدد و پراگندۀ دیگری، که در 

 

 

 

 

 
 

 تذکر: 
یگر این و مطالب د"افغانستان گلستان اقوام"  رگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که قسمتهای قبلیه

ر صفحۀ د، هرا هم مطالعه کنند، با اجرای "کلیک" برعکس نویسند)ولی احمد نوری( نویسنده 
 رهنمائی شوند!وی میتوانند به فهرست "آرشیف" مقاالت 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (گلستان اقوام )قسمت پنجاه و یکافغانستان 
Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_ 15 .pdf 


