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  انجنير خليل هللا معروفیدپلوم     

   ٢٠١۴ آگست ١۶ ــ برلين          
  

  :يادداشت
بار اول " فغان، افغانی، افغانستانا"زير عنوان ده سال پيش درين قسمت سلسله مقاالتی را که 

قسمی که از متن اولين بخش ديده ميشود، اين . در جريدۀ اميد نشر گرديده بودند، منتشر ميسازم
 عاشق افغانستان، جناب ولی احمد نوری، تحت عنوان ، بنا بر نشر مقالۀ دوست وطنخواھمسلسله

بعد از انعکاس مثبت، اين مقاالت . سر دست گرفته شد» جرم است" افغانستانی"استعمال نام «
ن و اي. نشر گرديدند" افغان جرمن آنالين"در صفحات انترنت ھم راه يافتند و بار اول در پورتال 

 ايشان را يکسره از صحنۀ ی بود، که کمر افغانستانيھا را شکست و و قاطعرسرآغاز کار مستم
 قلم گان در پھلوی اين درويشند بسا نويسعرصه درين گرچه. ساختکرده خنثی فعاليت خارج 

زدند، ولی فضل تقدم با جناب نوری صاحب بود و اگر ايشان ابتکار بجای و به موقع را بدست 
نام  بد زير نام که ،تماميت ارضی وطنو دشمن افغانان منحرف  معلوم نبود، کهنميگرفتند، 

   . ميگرديدند، چه دستاوردی ميداشتند ياد" افغانستانی"
   

  انجنير خليل هللا معروفیدپلوم     
 ٢٠٠۴ جوالی ٢١   ــبرلين           

  

  

 

  افغان، افغانی، افغانستانی
)بخش اول(   

)٣ت سابقه ــ النشر مقا(  

  عنوان  زير چاپ رسانيده اند، هاميد ب   جريدۀ۶٣٢مضمونی را در شمارۀ  آقای ولی احمد نوری

 دو ستون پھلوی آن جوابيه ھای آقای بالفاصله در. » جرم است"افغانستانی"استعمال نام «

آقای نوری نوشتۀ خود را روی صحيفۀ . عبدهللا رھا و آقای محمد قوی کوشان، جلب نظر ميکند

 .انترنت نيز گذاشته اند، تا در دسترس افغانان سراسر جھان و نشريات ايشان قرار گيرد
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 و عالقه به افغانستان و به نظر بنده ايشان از احساسات پاک وطندوستی و از خاستگاِه عشق

ولی حيف و ھزاران حيف، که . جميع مردم آن، حرکت کرده و به نوشتن مقالۀ خود پرداخته اند

 و چه بسا که مدعا، قربان کلمات و ؛قالب بسيار زننده و توھين آميزی را انتخاب کرده اند

ندۀ خدا کامالً مشروع، بجا اگر ايشان داعيۀ خود را که از نگاِه اين ب. بارات  تند، گرديده استـع

ين که ھم گپشان به  و قالب زيبنده ای تقديم ميکردند، به يق)١(بول ـو به موقع است، در لباس مق

  .نشست و ھم دل کسی آزرده نميشد، يعنی ھم لعل بدست می آمد و ھم يار نميرنجيدکرسی مي

اصطالح تور بخورد، سر از پا تی احساسات ما افغانھا جريحه دار گردد و به ـاما چه چاره که وق

کاش افغانان در ھر موقعيتی   ."به دگه روی  چپه کنيم "يم زمين و زمان راـگم ميکنيم و ميخواھ

ً به داری کار بگيرند و از راھی پيش آيند که ادعای برحق ا از خويشتنميتوانستند يشان واقعا

تن، ـن و از احساسات کار گرفبرافروخته شد. و مورد قبول قرار گيرد   برخوردهگوشھای شنوا

 .اّما متأسفانه خاصيت خانه زاد ما افغانھاست

حدوداً يک و نيم سال پيش ھم، نويسندۀ محترمی بنام داکتر کوھدامنی، موضوع مشابھی را 

 نوشتۀ ايشان ھم نتيجۀ چندان . و مع االسف از عين لھجۀ کوبنده کار گرفته بودند مطرح کرده

جدال بر "من در آن زمان مضمون . ُمواجه گرديد اب تند چند نويسنده و به بازت درخور نداشت

تا جائی که برايم معلوم گرديد، گويا .   اميد منتشر شد۵۶٧ را نوشتم، که در شمارۀ "سر کلمات

ت، از جمله مقبول خاطِر نويسندۀ ـبول نظر بسا خوانندگان ارجمند اميد قرار گرفـنوشته ام مق

ايشان در . ز و  واجب االحترامی، چون جناب امان الملک جاللهزّ ِت معبزرگوار و شخصيّ 

در تمجيد ـ تمجيد کردند، و آنق)٢(لم شکسته ـ مقاله ای نوشتند و ازين ھيچمداِن ق۵۶٩شمارۀ 

ايشان از ديد بزرگوارانۀ خود به اين مسکين نظر افگنده . کردند، که کم بود از شرم آب شوم

اما بخود ميبالم، که مورد . بينم که سزاوار چندين تحسين باشد چيزی نميدر خودبودند، ورنه  

نده را به مطالعۀ آن مقالۀ خود، دعوت ـخوانندۀ خواھ(. رار گرفته امـذره نوازِی آن عاليجناب ق

 .)ميکنم

 :  دمه ميروم به اصل مسألهـبعد ازين مق

موضوع خاص و منوط ، برخالف حدس دوستان، "افغان"جای ه  ب" افغانستانی"استعمال کلمۀ  

و مانند ھر پديدۀ ديگِر اجتماعی،  ست  خوب  زبان يک پديدۀ اجتماعی«: زبان نيست، که بگوئيم

 زبان ميگردند، واژه ھا ات زاده ميشوند يا از بيرون واردِ در تحول و تطور است، واژه ھا و کلم

. »....ند و ـ تازه ميدھپير ميشوند، ميميرند و متروک و تاريخی ميشوند و جای خود را به کلمات

از . اين مسأله را نميتوان با چنين ديدی تشريح کرد، زيرا موضوع اساس و منشأ ديگری دارد

نظر مِن ابجد نويس، اين موضوع از دو حساسيت آب ميخورد و بلکه از ھمين دو منبع  
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در اين دو حساسيت، که .  استوار  ميباشداغراِض غير زبانیسرچشمه ميگيرد و بر روی 

 :   ازندبارتـد، عنيقت يک واحد را تشکيل ميدھـحق

چالنده و دگر اقوام را  بر افغانستان حکم قوم پشتون، گويا  اينکه در دو و نيم سدۀ اخيرــ ١

  .ه استسرکوب کرد

  ".افغانستان" و تک قومی بودن نام  "افغان "ت در مقابِل کلمۀ حساسيّ ــ ٢

ً ب، عجالمن درين زمينۀ خاص ولی حادّ  اختصار مينويسم، بَُود که دِر صحبت باز گردد و ه تا

 .صيل گپ بزنندـديگران به تف

 بسيار شنيده ميشود که در دو و نيم صد سال اخير و از ـ  ونه تنھا درين اواخر ــدرين  اواخر ـ

 قد برافراخته، گويا قوم پشتون بر آن "افغانستان"زمانی که بر ويرانه ھای خراسان کشوری بنام 

ون بر افغانستان  قوم پشت ، دو و نيم قرنهبلی ميگويند که درين مدت . استحکم رانده

اگر بيطرفانه و خالی از غرض به .  استگر را سرکوب کردهحکمروائی نموده و اقوام د

  .ق نميکندـھای تاريخی وف ميبينيم که اين ادعاء با واقعيت موضوع بپردازيم،

 ُساللۀ سدوزائی ط دوـقفـ  درين مدت، که از جملهيلۀ مختلفدوصد قبقوم پشتون متشکل است از 

راد و اشخاصی ته شود، افـتر گفـو اگر دقيق. درت را در دست داشته اندـق  محمدزائی، و)ابدالی(

تی که ـ وق .زائی، بر کشور حکم رانده اند و نه کل اين دو خانداندزائی و محمودو خاندان  سداز 

يق و ھرآينه که در ـبيله صادق نباشد، به تحقـشيره  و دو قـدان و دو عمدعا حتی در مورِد دو خان

قبای حکام را بر انداِم اقوام . د کردـوم پشتون ھم، ھرگز صدق نخواھـبيله، يعنی قـمورد دوصد ق

تن، نه تنھا ـپوشاندن، جزء را کل پنداشتن، صغری را بجای کبری گذاشتن و سپس نتيجه گرف

ست بر دامان  ھا و بھتانیست بر واقعيت  جنجال برانگيز است، بلکه جفائیدردی را دوا نميکند و

 .تأريخ

  : مينويسد" طالبان و سياستھای جھانیـافغانستان ـ"برنت گالتزر ضمن مقالۀ خود در کتاب 

در واقع اين حکومت پشتونھا .  سال بر کشور حکومت کرده اند٢۵٠ته ميشود که پشتونھا فـگ«

 حّکام پشتون بر مردم مختلفی حکومت کردند، اما .حاکمان پشتون بوده استکه حکومت نبوده، بل

نه حتی اکثريت آنھا، حاکم نبودند؛ و ادارۀ واقعی و روزمرۀ کشور عمدتاً  ھرگز تمام پشتونھا، و

  ) ٣(  ».ير پشتونھا، يعنی نخبگان فارسی زبان شھری واگذار ميگرديدـبه غ

بر پشتون، ھم بر تاجيک، ھم بر  ته، ھمـھمه رف، برتهاگر درين مدت جفائی بر مردم رف

 و افغانستان انديش،  دوست  راستگو، مردم مؤرخ . بر ديگران  و ھمزارهـاوزبيک، ھم بر ھ

 وضع مردم  ،"افغانستان در مسير تأريخ" دوم   جلد٨٠بار در صفحۀ ـ مير غالم محمد غ مرحوم

  :د طور شرح ميدھـ افغانستان را در قرن بيستم اين
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توده ھای  .قر و مرض و جھل ميخميدندـ مردم افغانستان ُمساويانه زير بار دولت مستبد از ف«

ندھار از توده ھای مردم دری زبان و ترکی ـمردم پشتوزبان در واليات پکتيا و ننگرھار و ق

 مردم پکتيا آرد جواری را تلخ کرده ميخوردند، تا صرفه ....زبان کشور، کمتر رنج نميکشيدند

مۀ نانی ـنه کوه و دشت را ميپيمايند تا لقـ مردم ننگرھار، حتی زنان آنھا، پای برھ .عمل آيده ای ب

ند را ھم ـل پيزار نداشتند، چراغ و قـ در دھکده ھای فراه نه اينکه زن و مرد و طف .بدست آرند

بودند و روی ندھار مردم جز از کلبۀ گلين و ُکوَسی، مالک ھيچ چيزی نـدر دھات ق. نميشناختند

که در زير پای  وس کشور افغانستان است، ـاين چھرۀ واقعی زندگانی مليونھا نف. خاک مينشستند

 ».ته ميشوندـ و زور طبقات حاکمۀ افغانستان، کوف )۴(خدمه 

ً مورد سرکوب بی امان  ً بعض گروھھای مردم، مشخصا البته نميتوان انکار کرد، که بعضا

و يا اينکه گروھھائی از مردم برضد گروھھای ديگری استعمال شده ته اند ـرار گرفـحکومتھا ق

ست که  ھائیين کارروائياما ا. انگيخته شده است بر و يا برعکس،اند و يا که جنوب برضد شمال

نام مردم و ه ته و نبايد بـتين و تحريک زمامداران و اختيارداران صورت گرفـواء، تفـدر اثر اغ

 توده ھای مردم  بخاطر ناآگاھی و يا کم آگاھِی خود، ُمدام مورد سوِء متأسفانه. وام ختم شودـاق

 و  رقه انداختن، کار استبداد و حّکام خودکامـکار بستن  و تفه تبعيض ب. ته اندـرار گرفـاستفاده ق

 .نه کار مردمتن است، ـگماشتگان ايشان و يا کار اشخاص پرکينه و مف

ه مربوط به دوصد و پنجاه  سال اخير افغانستان است  و نه البته ُسلطۀ دودمانھا بر يک کشور، ن

 .بينيم اکثر ممالک جھان مي چنين امری را در تأريخ. منوط به تأريخ افغانستان

وم خاص ـکه منسوب به يک ق تمسِک دوم بسا کساِن چنين انديش، بر نام افغانستان است، 

ه ب  ـ آريانا، ايران و خراسان ــان ـيچ جای شک نيست، که نامھای تاريخی افغانستـ ھ.ميباشد

، چطور و از "افغانستان"زيز ما ـاينکه نام وطن ع. تر، شامل تر و دربرگيرنده تر اندمراتب رسا

صِل تاريخی را ايجاب ميکند و نتوان در خالل يکی دو جمله خالصه ـکجا نشأت کرده، بحث مف

ا بصراحت ميتوانم بگويم، اينست که نام آنچه را درينج.  نموده اند"رھا"اش کرد، چنانکه جناب 

و اگر چنين ميبود، نصف مردم . يچ  شھروند و باشندۀ آن سلب ھويت نميکندـکنونی وطن ما از ھ

اگر . يک قوم گذاشته شده است ھای جھان، بحسابويت ميشدند، چون نام بسا کشورـدنيا بی ھ

 : مثالھائی  در زمينه بزنيم

؛  ديار ترکمنھاـ؛ ترکمنستان ـ کشور اوزبيکھاـا؛ اوزبيکستان ـھ سرزمين تاجيکـتاجيکستان ـ

؛  سرزمين ترکھاـ ترکيه ـ ؛ زھاـرغـسرزمين ق  ـزستان ــرغـ؛ قزاقھاـ مملکت قـستان ــزاقـق

ته ـرنگی گفـرنگ يا فـنژاد جرمن که در زبان عام ما فومی از ـ ق (ھارانکـکشور ف  ـفرانسه ـ

 مملکت ـھا ؛ تايلند ـ ديار بنگاليـ؛ بنگله ديش ـ کشور روسھاــ) سيهدراسيون روـف(؛ روسيه )شود
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ربستان ـع "چرب و شيرين تر ازينھا . يرهـيره و غـ کشور چکھا و غـھا ؛ ُجمھوری چک ـتي

 در گذشتۀ نچندان دور، ھمينطور " اردن " کشور( " اردن ھاشمی يا اردنيۀ ھاشميه" و "سعودی

 .کشور بنام يک خاندان، خوانده ميشود است، که تمام )ناميده ميشد

وميت تاجيک ندارد؛ ـاما کور ھم ميداند، که دلده شور است، و اينکه در تاجيکستان نصف مردم ق

ی ان بيشتر از دوصد مليون مسلمان زندگ) ھاندوـسرزمين ھ (ندوستانـند و يا بحساب ما ھـدر ھ

بيست  ؛ )انی ميکنندزندگ (ھم ميزينديرـلمانی و غاستان چند مليون روس و ـزاقـ؛ در قدارند

 )سرزمين آريائيان( در کشور ايران  ؛)آريائی تباران(ترکيه را ُکردھا ميسازند  وس ـ نف مليون

 و چندين مليون ترک  و ترکمن و ديگر وابستگان تورانی و جود )سامی(رب ـچند مليون ع

 دھھا )مختلفو واحد اداری متشکل از ھشتاد و ھشت جمھوری (دراسيون روسيه ـدارند؛ در ف

يره، جزِء باشندگان ـغو آوار و ابخاز و ) اوسيت(آسی مليون تاتار و قزاق و چچن و انگوش و 

ربستان سعودی ـی دارند؛ در عانراخند؛ در سرزمين ِچک سه مليون آلمانی زندگـاين سرزمين ف

 .شاريه نه نه نه نه درصد مردم، فارغ از آل سعودندـنود و نه اع

 درست بوده باشد، اميد "افغان" بجای "افغانستانی" فرضيۀ کمينه در مورد استعمال کلمۀ اگر

 بنده،  راه را برای بحثھای ) ـ بحساب معمول ماـنيم ُدرمل (است که استدالل مختصر و نيم ُدلمِل 

مال دار چنين استعـشايد تَعداد معدوِد چيزفھمان ما، که طرف. صل و مستدِل ھموطنانم بکشايدـمف

ت، که ـبی پرده و پوست کنده بايد گف.  منتفی گردد"افعانستانی"ت کنند و کاربرد کلمۀ ـاند، قناع

شر درس خوانده و مکتب ديدۀ ماست، ورنه توده ـ و ق تگانـط  متوجِه تعليم يافـقـاين موضوع  ف

ھايند  ينو خوب است که چنين است، چون ھم. ھای مليونِی مردم ما در بند چنين مسايل نيستند

  .که ضامن بقای افغانستان عزيزند

ند، نام ـ بخواھ حق مسلم مردم ماست، که اگر روزیرموده اند، اينـالبته چنانکه جناب رھا ف

 در شرايط صلح و صفا و در صورتی امکان ـولی چنين کاری فقط. ندـوطن خود را تغيير بدھ

  .ته باشندـافدست ي  و کافی  به آگاھی الزم  که مردم ما، پذير است،

ديم ـ تق» جرم است"افغانستانی"استعمال نام «نواِن ـ خود را زير ع نوری نوشتۀ تی جناب ـوق

بدهللا ـطور که جناب ع و نه آن  است، "گناه"وی ـ به احتمال ق" جرم "صد شان ازـ مق ميکنند،

 را از آن برون ـ ـباحت، ُجنحه و جنايتـقـ  مراتب سه گانۀ قانون جزائی ـ و رھا پنداشته اند، 

 .آورده اند

 : لۀ جناب نوری، مجبور به آوردن اين مقدمه امـبرای بررسی قسمتی از مق

طرف ظرفيِت آن   خوانده اند، چون از يک"دستگاِه باز و نامحدوِد زبان"دستگاه لغوی زبان را 

انيان، باصطالح اير(رنوع لغاِت از خود ـروِی ھه نامحدود است و از طرفی دروازه ھايش ب
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ته نميتوانيم، از ـ ورود لغات بيگانه را در زبان خود گرفوما جل.  و بيگانه، باز ميباشد)خودی

  سمی که  مانعـرينيم، ھمان قـ و روز لغات جديد بياف سوِی ديگر ميتوانيم از عناِصِر موجود، شب

ن است که مانع بی بند اما وظيفۀ ادباء و ادبياتيا.  و متروک شدن کلمات نيز،  شده نميتوانيم مردن

خورد مردم داده شده و در زبان ه و باری در زمينه گردند و نگذارند، که ترکيبات ناميمون ب

ن از آثار مطبوِع ايران، چون افغانا. سادگی ميسر ھم نيسته  ولو که اين کار بمعمول گردد،

ن ميشود، خواه ن نشين ايشاـگسترده ميکنند، اصطالحات ايرانی خواھی نخواھی، ذھ استفادۀ

ھای نـريده شده باشند و يا که از ذھـچنين کلمات خوش ساخت و مطابق به قانونمندِی زبان آف

 .زبان فارسی، تراويده باشند   و يا اشخاص ناوارد در"سره  سازان "اصطالحه  ب دۀـقـپرع

ۀ آفاِت را در زمر زبانشناسِی مدرن، سره سازی و سره نويسی را در زبان ناروا دانسته و آن

 خود را دارد، خواه اين لغات از خود زبان کلماتھر زبان گنجينۀ لغات و . زبان ميشمرد

که کلمه ای از  اما ھمين. دند و يا اينکه از زبانھای ديگر وارد آن گرديده باشنبرخاسته باش

ر کاه تار کوچه و بازار بـرد زبان عام گرديد و در گفوزبانھای بيگانه وارد يک زبان شد و 

بعض کسان که ذھن  بيشتر شان از سرچشمۀ تعصب .  خوانداش" بيگانه"ت، ديگر نميتوان ـرف

ند زبان خود را از لغاِت  ـناسيونالستی آب ميخورد، برخالف اين پرنسيپ عمل کرده  و ميخواھ

چنين سره سازان و سره نويسان را در .  بستَُرند و پالوده بسازند"بيگانه"اصطالِح خودشان ه ب

ه  را ولو که معمول و ب"بيگانه"اينان ميخواھند، کلمات . ور ايران بسيار سراغ داريمکش

متروک   مرده،حذف کنند و کلمات نامأنوس،  جاافتاده ھم اند، از زبان فارسیاصطالح خودشان

زيز منظری ازين َمضحکه ـبرای اينکه خوانندۀ ع. کار برنده و خودساختۀ بدساخت را بجای آن ب

 : مثالھائی را در زمينه ذکر ميکنمپيدا کند،

   : استعمال کلمات خودساختۀ بدساخت و نامأنوســ ١
  بجای "کارمايه" ؛ "اسم" بجای "نام واژه" ؛ "فعل" بجای "کارواژه" ؛ "مثلث " بجای "سه بر"

؛ "کمپيوتر"  وضـ درع" رايانه" ؛ "رانسـکنف "وض ـ درع" مايشـھ " ؛ " انرجی   يا انرژی"

 "تشنج "وض ـ درع" تنش"  ؛"جلسه"  وضـ درع" نشست"؛ "لـنق  و  حمل"  بجای" ترابری"

 ) فرانسوی لغت"( دوسيه "وضـعبه   "پرونده" ؛"جريان، پروسه روند،"وض ـ درع" فرآيند"؛ 

دھشت "؛ " چلنج" بجای  " چالش "؛ "آدرس"درعـوض " نشانی "؛"رئيس" بجای " رنشينـف" ؛

  . يرهـيره و غـو غ" ترورست" وض لغت جھانیِ ـ درع" افگن

      :  استعمال کلمات مرده، متروک و تاريخیــ ٢
نجيب، سازگار و نيک " بجای " خوش خيم "؛ "دفاع"جای ه  ب"ندـفاپد "؛"حمله "جایه  ب"فـندآ "

 .يرهـيره و غـ و غ"رجامـخبيث، ناساز، بدف" درعـوض "بدخيم" ؛ "رجامـف
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ناِصر مرده و ـکلمه ای که با ع«رشيد ورد، ـھران، داکتر ُخسرو ف تپوھنتونتۀ استاد بزرگ ـبه گف

جز در ه دنيا می آيد و ناگزير جائی به ست که ُمرده  ب نامفھوم ساخته شود، مانند نوزادی

 )۵( ».د داشتـراموشی، نخواھـگورستاِن ف

شان با ناد ميورزند، اما ضديِت ايـست، ع "خارجی"رچه کلمات ـعاليجنابان سره نويس، با ھ

کشکينه خواِر پشمينه " اعرابيان کلماتاينان ننگ دارند، که . تر استربی، از ھمه شديدـکلمات ع

صبيت ـند عـاينان گوئی ميخواھ. کار بندنده  را در زبان فارسی ب"پوِش به ريگِ بيابان پرورده

. رجامفـوده و ناست بيھ اما اين کاری. رِق زبان فارسی سوار کنندـھای ناسيونالستِی خود را بر ف

 اسم و فعل و حمله و دفاع و مثلث و جلسه و کنفرانس وچرا و به چه خاطر، لغاتی از قبيل 

 کمپيوتر و ترورست  و غيره و غيره  را که کامالً متداول و مأنوس اند، از فارسی براندازيم؟؟؟

لم و فن بياموزيم، کار اندازيم، عه تری بغم خود را در راھھای مھمتر و جديبھتر است که ھّم و 

ه و کارھائی کنيم که ھم ب م، دست به اختراع و اکتشاف بزنيملوم و تکنالوژی نوآوری کنيـدر ع

 .رار گيردـدرد خود ما بخورد و ھم مورد پذيرش و تحسين جھانيان ق

د در زمينه مفصل تر بخواند، صفحات مربوط را ـ ولی اگر کسی بخواھ بيشتر حاشيه نميروم، 

ھردو ــ   »ھائی در بارۀ دستور زبان فارسیتارـ گف« و  »دستور مفصل امروز «  یدر کتابھا

 .رمايدـرشيد ورد،  مطالعه فـاثر داکتر خسرو ف

درين چند  «رموده اندـبعد ازين حاشيه روِی ضروری، در ارتباط به نوشتۀ آقای نوری، که ف

ر صدد آنند که کلمات فارسی ده ای دـسال اخير در بعض روزنامه ھا و نشريات خارج کشور، ع

ربی که در زبان ما عجين شده است، ـايرانی را بعوض کلمات سچۀ دری و يا کلمات معمول ع

م، که نبايد ـقـط تا آن حد موافـقـ ف»....بکار برند، که نه تنھا خوش آيند نيست بلکه رنج آور است 

نه و مشتی از خروار ذکر کلمات ُمضحک و نامأنوس فارسی ايران را، که در باال بحيث نمو

ر، فارسی دری افغانستان از بسا جھات سره تدری يا . کار بريمه  زيبای خود بدریکردم، در 

گويا   صرف نظر از کلمات معدود ديوانی و ادارِی پشتو که ــاصيلتر و دست نخورده تر است 

  ؛ چون اثری ندارديچ ـ ھدری بر دستگاه دستوری زبان ، که آن ھمقسراً و جبراً وارد آن گرديده

اِه لغوِی  آن سنجيده ميشود، نه با دستگ)صوتیِ (اصالت زبان بيشتر با دستگاِه دستوری و آوائِی 

ته، تا حد ـھاِی مسخره ای که در فارسِی ايران راه يافتـ و از بدعـ  ـآن که ھميشه متغير است

و خصوصاً زبان عاميانه و کوچه   ـرا ـ تن درِی ماـتی سخن گفـايرانيان وق. زيادی برحذر مانده

ھا و بھارھا و نفيسی ھا و فروزانفر. بطه ميخورند و حسد ميبرندـ  ميشنوند، غـو بازار ما را ـ

رون سوم و ـپايه ھای افعانستان ديدن ميکردند، و دری قـتی از دره ھا و کوھـ، وقخانلری ھا

اصطالح خودشان حظ ه ميبردند و بچارِم ھجری را در زبان مردم ما زنده و گويا ميديدند، لذت 
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 هصاشناس  بالخـست، که ايرانيان کالً و ايرانيان باانصاف و حق اتفاقاً اين يگانه موردی. ميکردند

برای درک ( .و چه جانانه اقرار ميکنندرار ميکنند، ـدر مورد افغانان و زبان درِی ايشان اق

 و اصطالحات لغاتَسَرگی و ديرپائی  "دهعملِی اين واقعيت ميتوان بر مقالۀ چھار سال پيش  بن

يوسِف «حيف است که  ). اميد، نظری انداخت۴۴٩ در شمارۀ "در زبان درِی افغانستان

 !!! ايرانی بفروشيم» زِر ناسرۀ « خود را به »مصریِ 

اما تمام اين گپھا مانع آن شده نميتواند، که مساعی گستردۀ ايرانيان دانشمند و سختکوش را در 

بان فارسی ناديده بگيريم  و سپاسمند و شکرگزار زحمات شباروزِی ايشان در تدوين و رصۀ زـع

 .، نباشيم و دریديم و معتبر فارسیـترَجمۀ آثار جديد و احياء و تجديد چاِپ متون ق

  تِ ـ وق اجازۀ دولته  و متأسفانه بـ  به بعد ـ١٩٣۵سمت نامگذارِی کشور فارس که از سال ـدر ق

ه را آنچ. رموده اندـ مسمی گرديد، جناب کوشان کامالً درست ف" ايران"نام ه  رسماً بـ افغانستان ـ

  :بايد اضافه کرد، اينست که 

 صدراعظم مطلق العنان ــدرت عام و تامش در دست محمد ھاشم خان ـحکومت افغانستان که ق

ز و اجازه نامۀ رسمی دولت افغانستان را در زمـ قـت ــوق ينه بعد از آن صادر رار داشت، ُمَجوِّ

 بود، ولو با زاردهته و بر آن صحه گـيئتی باصالحيت موضوع را به بررسی گرفـکرد، که ھ

 از آگاھاِن وطنم خواسته بودم، که ترکيب "جدال بر سر کلمات"من در مضمون . تحکم حکومت

که کسی لبيک با تأسف . ار را برمال سازند، تا اال و بال تنھا در گردن مال نماندزيئت صحه گـھ

مِن بنده چند نام نخبگان تأريخ و ادب ھمان زماِن افغانستان را درين ارتباط شنيده ام، . تـنگف

ويت آن بزرگان را که نام تاريخی وطن ما را به مفت، به کشور ـولی تا اطمينان حاصل نکنم، ھ

، شودش ميـواھخ افغانستاناز وزارت خارجۀ حکومت انتقالی . روختند، فاش نميسازمـ ف"فارس"

حقايق تأريخی را نميتوان  بردوام  . که به آرشيِف خود نظری افگنده  و موضوع را روشن بسازد

 .داشت مکتوم نگه

وامل زمينه ساز اين جنجال و جدال، به ايجاز و اختصار گپ زده شد، ـکه راجع به ع بعد ازين

 پرداخته " افغانستانی" و  "افغانی" ، "افغان"در بخش بعدی به بحِث لغوی کلمات سه گانۀ 

  .د شدـخواھ

  توضيحات
رف ـاين کلمه در ع.  است"بولـبول  يا قابل قـَمورد ققـبول شده، "ربی و در معنای ـ اسم مفعول ع"بولـمق"ا ـ 

   .بول استـ مورد ق"زيبا و خوشنما"د، و الحق که ـ را ميدھ"زيبا و خوشنما"  ملک ما معنای
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کسی که درست نوشته "  و کنايه از "لمش شکسته باشدـکسی که ق"اضافه يعنی  رۀ  بدون کس" لم شکستهـق"ـ ٢

گردن شکسته، گلوبريده ، رنگ "بيل ـنظير اين ترکيب را در زبان خود بسيار ميتوان سراغ کرد، از ق. "نتواند

 .ت  برنميداردـکدام کسرۀ اضاف پچـيره که ھـ و غ"گريبان دريده پريده ، 

بدالغفار ـآورنده ويليام ميلی، ترجمۀ ع  ، گرد" طالبان و سياستھای جھانیـافغانستان ـ"اب  کت٢٣٣ صفحۀ ـ ـ ٣

  .  مشھد١٣٧٧ق، چاپ ـمحق

 "خدمتگاران دولت"صد از ـبار مقـ است، که در متن مرحوم غ"خادم" جمع  )بفتح سه حرف اول(  "خدمه"ـ  ۴

روسی نويسند ـکه در کارتھای ع ی انگارند؛ چنان م"خادمه"جای ه  را ب"خدمه"رف افغانستان ـدر ع. ميباشد

 "خادمه" است که مؤنث آن "خدمتگار" و در معنای  )لـاسم فاع( ربی ـ کلمۀ ع"خادم". "بدون خدمه و اطفال"

  ".بدون خادمه و اطفال":  در مثال باال بايد نوشت. ميشود

 چاپخانۀ ١٣٧۵رشيد ورد، چاپ ـر خسرو ف اثر داکت"تارھائی در بارۀ دستور زبان فارسیـگف" ٣٨٩ صفحۀ ــ ۵ 

  سپھر، تھران

 

 

 

 


