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 صفحه 5 از 1  ه  شمار
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 16/11/2016          یاحمد نور یول
 

 جرم است« یافغانستان»استعمال نام 
 

 خیانت است تو حذف اسم افغان از تذکرۀ تابعی
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 كشید چون مرغ حق ز شاخ محبـت فغان هم میهنان! صدای مؤدت عیان كشید

 با دست باهــمــی هـمــۀ دشمنـــان كشید  در منزل شرافت وحدت، شوید جمع
 

 (زادهباقی قایل)        
 

را كه می خوانید از قلم یك پشتو زبان رقم نشده و نه از احساس تعصب و تفرقه افگنی تراوش كرده است،  نوشته ای

كه از طرف والدین به هر دو قوم شریف افغانستان یعنی پشتون و تاجك منسوب هستم، دری زبانم  چه من با وصف آن

دمه . تفرقه افگنی و صکنمبه همه اقوام این سرزمین آبایی ام می بالم و مباهات می  بلکهو نه تنها به این دو قوم وطنم 

 .ود می شمارمكرده مرد محکومطرفی كه باشد با تمام قوت  به وحدت ملی را از هر
 

ها تن، این سرزمین پرافتخار آبایی به هزار و با ایثار و فدا كاری و قربانیجاد افغانستان ازطرف آبا و اجداد ما، با ای

ا هن آزادگان بهمت فرزندان و احفاد این مرز و بوم از اشغال و تعرض بیگانگان حفظ گردید. مجاهدین واقعی این می

وطن آزادۀ خود را از هر نوع نهم ایگی ای خانواده و فرزندان شان بازبا پذیرفتن آوار شان وزهای عزیفدا نمودن جان

 .تجاوز و تعرض نجات دادند
 

 كنند از برای كسب قــدرت خدمت غـیـر می

 زدور راــرم و عاری نیست یاران، آدم مـش

 (آصف امانت)              

 

عده ای در صدد آن اند كه اصطالحات  کشورین چند سال اخیر در بعضی از روزنامه ها و نشریات خارج ا در

معمول عربی را كه در زبان ما از قرن ها به اینطرف عجین  کلماتسچۀ دری یا  کلماتفارسی ایران را به عوض 
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 5از 2

« غانستانیاف»به « افغان» کلمۀلی تعویض هم است. و رنج آور بلکهكار برند كه نه تنها خوش آیند نیست، ه شده است ب

 .و غیر قابل قبول و توهین آمیز است نامأنوسبی اندازه 
 

ما و در اثر  کشوردر  یستیکمونز یفاجعه انگ یکودتابعد از  یالدیهشتاد م ین نام مضحک و جعلی در سال هایا

ان جاً با گذشت زمیبا تأسف تدر ید، ولیرس یبه نظر م یدر خارج سرحدات ما گاه گاه ینشرات جهاد یختگیلجام گس

از دائرۀ احترام به  نکهیاتا ید، شتر رائج گردیطماع افغانستان ب یه هایران همسایو اجی از طرف دشمنان وحدت مل

 یرانیگر ایو د« دیام»خارج به شمول هفته نامۀ  یك تعداد نشرات افغانیوسته در یپا فراتر نهاده و پ یافغان کرامت

 یو تنفر خاطر را ببار م یزاریده موجبات بیهم به مالحظه رس کشورداخل  یه هاینشر یدر بعض یحتمشرب ها و 

 .آورد
 

 یوب لیراً تصویو اخ یق ملیث وثایافغانستان منح ین اساسین الدول، اصولنامه ها و قوانیب یاز نگاه حقوق عموم

و  .د و تصویب شده استیاتباع افغانستان تأئید، تأك یبرا« افغان»م( منعقد كابل نام  200٣هـ ش ) 1٣٨2جرگۀ سال 

تان افغانس تم "افغان" از تذکرۀ تابعیسهر گونه تالش و اقدام برای از بین بردن این هویت مقدس "افغان" یا حذف ا

 باید منحیث جرم نابخشودنی و حتی خیانت ملی محسوب گردد.
 

« افغان»م ناه پایان آنها امضاء و تعهد كرده است، اتباع افغانستان ب كه افغانستان در ین المللیدات بیثاق ها و معاهدر م

ه ل آنها تنها بیا تعدیو آیل گردند؟ ثاق ها، معاهدات و مقاوالت تعدین همه مید ایا بایآ«. یافغانستان»اد شده اند، نه ی

 تواند؟ یقرار گرفته م ین المللیو ب یگانه پرست مورد قبول جامعۀ افغانیز و بیزعم چند فتنه انگ

ان ك قرن در سراسر جهیشتر از یسانس و دكتورا ها كه از بیل یزس هایق ها و تی، نوشته ها و مقاالت، تحقکتبآثار، 

در بارۀ افغانستان نوشته و چاپ شده است و در مراکز علمی و کتابخانه های معظم جهان وجود دارد و در همۀ آنها 

 ل گردند؟ید تعدیاطالق شده است، با« افغان»به تبعۀ افغانستان 

و چند صد  كیزنان افغانستان را بعد از  یشود نام "مستورۀ افغان" زن ادب پرور، آزادمنش و مبارز راه آزاد یا میآ

 ") ( اش خواند؟یر داد و منبعد "مستورۀ افغانستانییهـ ش[ تغ 12٨٧سال ]متولد 

ملک الشعرای افغانستان در عهد ، یتوان سخنان شعراء و دانشمندان بزرگ افغانستان را، مثل عالمه سلجوق یا میآ

 یم الهام، مولویا، رحیسرور جومؤرخ راستین احمد علی كهزاد، ، یلیخلیل هللا خل استاد بزرگفرخندۀ ظاهرشاه، 

ه داشت یاد او را گرامیش، زده اند و یسه ربع قرن پن زن دانشمند افغان یا و ... و ... كه در بارۀ ایق حیخسته، صد

   ل نمود؟یه تعدیا گفتۀ چند تن مردمان هرزه و فرومایاند، به خاطر نوشته و 

شمنان ن و دین مفتنیت ایسد؟  تا سبب رضایش را دوباره بنویزد و تذكرۀ شعرایا "خال محمد خسته" از گورش برخیآ

 افغانستان گردد؟

فحه و در هر صده، یم قرن قبل در كابل به چاپ رسیش از نی" كه بینان سخنگو" اثر "ماگه رحمانی"پرده نش کتابا یآ

 دوباره طبع گردد؟و هر پراگرافش بار ها از نام مقدس افغانی و نام مقدس تر افغانستان یاد شده، 

چند نفر  یر ارضابه خاط« انایدر آر دریا شعر یپر طاووس »را، تحت عنوان  یف بلخیحن یا تذكرة الشعرایآ

 " عوض گردد؟یرهوتك افغانستانیرهوتك افغان" به "مید چاپ كرد كه نام "میپرست تجد یخارج



  
 

 

 5از ٣

د یاش با ین افغانستانیمنبعد شیخ جمال الدآیا  با نام بزرگمردی همچو شیخ جمال الدین افغان چه باید كرد؟

د یبال یاو م یبه دوست یسندۀ فرانسویشاعر و نون یوگو" بزرگتریكتور هیرا  که "و یخته مردیخواند؟  نام آن فره

 !انت را خواسته اندین خیكه باداران چند نفر خود فروخته، ا یر داد؟  به خاطریید تغیبا

 (!این سرزمین پاكو ناپاک بازهم نفرین بر شما ای فرزندان ناخلف )
 

 و غصب مال و جاه از برای جیفۀ دنیا 

 !بازی به ناِم نیك افغان، ای شقی میکنی
 

ما مرحوم "باقی قایلزاده" كه از  کشورسال پیش شاعر نابینای و چند به لحاظ خدا بیایید این شعاری را كه هشتاد 

هموطنان تشیع ما و از یک قوم با افتخار غیر پشتون است و با چه احساس سروده است، ورد زبان خود سازیم و به 

 :کنیمآن عمل 
 

 این اسم ها ز دفـتـر ملـی روان كشید پشتون و تاجك و قزل و ازبك و مغل

 آئید جمع و مطلب خود شادمان كشید فـقـط به نام ملت افغان ستان، هـمـــه
 

هجری شمسی( از زبان یك مأمور عالی رتبۀ  1٣٨٣حمل  -ستون اول 12( صفحۀ 626در هفته نامۀ امید شماره )

 .به نشر رسیده است« افغانستانی»كلمۀ «  غاناف»افغانستان در عوض نام 

اگر استعمال این كلمه از زبان این مأمور عالی رتبۀ افغان را خبرنگار ایرانی )ایرنا( جعل كرده باشد و یا از طرف 

به عمل آمده باشد، اصوالً باید مسؤولین اطالعات و كلتور در  مذکوركاركنان جریدۀ امید عمداً چنین تصرفی در خبر 

 .رابر آن عكس العمل جدی نشان دهندب
 

"آقای لطیف پدرام" همكار وکالی مردم افغانستان یعنی ]افغان ها[ در ولسی جرگه آیا می توان پذیرفت كه یكی از 

كمونیستی كه به )ایرانوفیل() ( شهرت دارد، در تجمعات و یا به اصطالح منحط نزدیك داكتر نجیب هللا در رژیم 

كار نبرد و یا مثل ه را برای تبعۀ افغانستان ب« افغان»ایرانی ها در فرانسه هیچ وقت نام  خودشان در نشست های

 نامأنوسمۀ بگوید كه كل« افغانستانی»بگوید كه نام )واحد پول( افغانستان است نه نام تبعۀ آن! و یا « افغانی»ایرانی ها 

 .غانستان كاندید نمایداف وکالت مردمو با آنهم خودش را برای  و غیر قابل قبول است؟ 
 

، ایرانستانیازبكستان،  تاجكستان،  تركمنستان  و قرغزستان و. . . و. . . را به نام ایران، آیا می شود كه اتباع 

« ستانی»باشد و یا هندوستانی. ولی این  پاکستانیقرغزستانی یاد كرد؟  شاید الهام از كلمۀ  ازبكستانی، تركمنستانی، و

)فالن ستانی( خواهند نامید. چنانچه « ستانی»]پسوند[ رائج شود، هر والیت افغانستان خود را با ایزاد « ستانی»تا 

تجدید « مزارستان»عوض كنند و مزار را به « هزارستان»چندین بار كوشش شده است كه نام هزاره جات ما را به 

 .نام کنند
 

. و نوشته های تأریخی بیشتر از دو صد سال سابقه دارد کتبافغانستان به رویت اسناد،  کشوربرای اتباع « افغان»م نا

بود و اکنون هم برای اتباع این كشور قبول شده « افغان»از دورۀ )احمدشاه درانی( تا عصر )حامد كرزی( همین نام 

میالدی این نام برای اولین  1٩21در سال   است.ول شده در زعامت اشرف غنی از طرف یک اکثریت عظیم مردم قب

بار به صورت رسمی به حیث نام تبعۀ افغانستان در وثیقۀ ملی كشور ما به نام نظامنامۀ ملی از طرف لوی جرگۀ 



  
 

 

 5از 4

ر د پغمان که تحت زعامت اعلیحضرت امان هللا خان افتتاح  و تشكیل گردیده بود، تائید و رسماً پذیرفته شد.  بعداً هم

 .كار رفته استه برای اتباع كشور ما ب« افغان»قوانین اساسی كه درین عصر با شكوه پایه گذاری شده همین نام 
 

میالدی( كه برای تأئید قانون  200٣هجری شمسی ) 1٣٨2باز هم لویۀ جرگۀ تأریخی  یکمدر آغاز قرن بیست و 

 .خواند« افغان»رز و بوم را اساسی در كابل پایتخت افغانستان منعقد گردید، تبعۀ این م
 

در عصر شاهی مشروطه تحت  دموکراسیمیالدی( دهۀ )طالیی( 1٩64هجری شمسی. ) 1٣4٣در متن قانون اساسی 

برای تبعۀ « افغان»زعامت اعلیحضرت )محمد ظاهر شاه( كه قانون اساسی امروزی از آن استنباط گردیده، نام 

 .است كار رفتهه افغانستان بیشتر از ده مرتبه ب
 

و مواد این وثیقۀ ملی حفاظت و حمایت نماییم، باید  احکامداریم از حقوق خویش بر اساس  مکلفیتما افغان ها همان طوری كه 

 كاره و مواد این وثیقۀ ملی احترام و اجراء نماییم، كه ب احکامباشیم كه وجایب و وظایف خویش را نیز طبق  مکلفهمانطور 

اتباع افغانستان یكی ازین وجایب است. ]. . . بر هر فرد از افراد ملت افغانستان كلمۀ افغان اطالق می برای « افغان»بردن نام 

شود. . .[ ) بند سوم مادۀ چهارم فصل اول قانون اساسی افغانستان(. و با بی احترامی به آن باید از طرف قانون و دیوان عالی 

 .قضاء و مردم مؤاخذه گردیم
 

 خود بر افروزیم مغزبه  چراغ عقل را گر ما

 نـبـایـد كـرد كاری برخالف رأی این ملت

 (سید حسن آشفتة باختری)

 

 :اقبال الهوری شاعر متفکر نیم قاره در آغاز قرن بیستم گفته است
 

 آسیا یك پـیـكِر آب و گــل است

 دل است پیکرملت افغان درآن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بودن خود افتخار « افغان»نیست كه ما همه باشندگان این كشور، از هر قوم و تباری که باشیم، به  آیا همین كافی

 نماییم؟



  
 

 

 5از 5

 

من این مقال را روی صفحۀ جهانی انترنت می گذارم تا تمام افغان ها در هر گوشه و كنار جهان كه باشند آنرا مطالعه 

و این نوشته را در همه نشرات افغانی، روزنامه ها،  ستهشکنمایند، و آرزو دارم برای یك بار سنت مطبوعاتی را 

مجالت، هفته نامه ها، و ماه نامه های داخل و خارج افغانستان به چاپ برسانیم تا مردم نجیب افغان متوجه اهمیت 

 .این موضوع گردند
 

هستم  ولی به هر دو  در انجام باز هم تكرار می كنم كه من این نظر را از راه  تعصب ننوشته ام،  من دری زبان

مقاالت، نوشته ها و آثاری كه به طبع رسانیده ام یا زیر  اکثربه آنها عشق می ورزم و  بلکهزبان نه تنها احترام دارم 

 طبع است به زبان دری نوشته ام،  و سوگند یاد می كنم كه از تفرقه اندازی نفرت دارم.  

 

 ختم

** * ** 

       : تبصره
 

م  2004و جون  یم یدر ماه هاو  انترنت گذاشته شده است در اکثر وبسایت های جهانی میالدی 2004می ن نوشته در ماه یا

 : در نشرات آتی افغانی در اقصای جهان چاپ گردید

 جـــریـــــــــــــدۀ ) اراده ( چــــاپ شــهـــر كـــابـــل

 ــال كانــاداجــریـــدۀ )زرنـگـــــار( چـاپ شهـــر مانتری

 جــریـــدۀ )افـغـان رسالـــه( چـاپ شهـــر آنـتـاریــوی كانادا

 یښجریدۀ ملی )افغانی تولنه( )میاشتنی ملی خپرونه( په پشاور ك

 جــریــدۀ )کـیـوان( چاپ شهر سانفرانسیسکوی اضالع متحدۀ امریکا

 یکاچاپ شهر الکسندریه اضالع متحدۀ امر 6٣2هفته نامۀ )امید( شماره 

 چاپ شهر میونشن جمهوریت فـدرال آلمان ٨0مجلۀ )عـقـاب آریـانـا( شمارۀ 

 چاپ شهر مان کلیر اضالع متحدۀ امریکا ٩5مجلۀ )آئـیـنـۀ افغانستان( شمــارۀ 

 ای اضالع متحدۀ امریکایفورنیکلر کانکـورد ( چاپ شهانـغـدرد دل افۀ )جلم

 چاپ شهــر بـُن جمـهـوریت فدرال آلمان  14ۀ مجـلـۀ )صلـح و افغانستان امـروز( شمار

           01/05/2004 


