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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   
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 Political سیاسی

         
 انجنیر خلیل هللا معروفیدپلوم     

  2112آگست  27ــ  برلین          
 

  

 :یادداشت

که در نشریات مختلف له مقاالت چنانچه در یادداشتهای بخشهای پیشتر تذکر رفت، این سلس

افغانی ــ و بار اول در هفته نامۀ امید ــ منتشر گشته بود، بعداً با مقاالت متعدد دیگر راقم و 

مقاالت نامعدود دگر هموطنان گرامی ما که عین موضوع را احتواء میکنند، در کتاب سودمند 

به ابتکار و اهتمام دوست فرزانه ام،  این کتاب. جمع آوری گردیدند" افغانستان ــ گلستان اقوام"

با قطع و صحافت درخود، در  2112فرزند وطنپرست افغان، جناب ولی احمد نوری، در بهار 

، طبع و "گذرگاه"ــ انتشارات بامیان ــ به تصدی جناب عارف عزیز " انجمن فرهنگ افغانستان"

 .منتشر گشت

آمده است، از نگاه َحجم به " مبخش چهار"به نام   211۲اکتوبر  1۱مؤرخ   نشربه آنچه مطابق 

بدین نسبت آن بخش را سه قسمت کرده و هرکدام را جدا . مراتب طویلتر  از بخشهای دیگر است

بدین حساب بخشهای چارم تا . جدا منتشر میسازم، تا حوصله و خاطر خوانندۀ ارجمند را نفرساید

 .عادل بخش چارم نشر قدیم است، جمعاً م  کنونی ششم

 
 

 

 افغان، افغانی، افغانستانی
 

 (بخش چارم ) 

(۱نشر مقاالت سابقه ــ )  

و تاهنوز در آنجا اقبال  ـ ـرستاده شد ف «امید» در قسمت سوم که روز دهم جنوری به جریدۀ 

ناَسبت از موضوع دور هم  . به جواب بعض ناقدان پرداختم ـاست ـچاپ نیافته  ولو که بدین م 

درین بخش میکوشم، خاستگاه داخلی و خارجی . توانستم برگزینممیدیگری را ن شدیم، راه  

. د، پیش دیده کشمـاد  دستداشته اجازه میدهتا جائی که اوراق و اسن ،را «افغانستانی» اصطالح  
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در پهلوی یقین دارم که  .است بخش آخر باشد، به نتیجه گیریها وامیگذارمرا، که امید  هفتمقسمت 

ردههم عزیزان ایرادگیرروشن گشتن نکات فراوان این عرصه،  گیریهای  خود را از  ، جواب  خ 

 .ند گرفتـ، خواههابخشخالل این 

که وطندارانم از کران تا کران جهان، به موضوع مهم حاضر عالقه گرفته، به خیلی خوشحالم 

در . تحقیق و تدقیق و پژوهش و استدالل دست بردند و هر که بر گوشه ای، روشنی انداخت

من . امید، نوشتۀ دلچسپی از قلم آقای علی قربانزی، جلب توجه میکند ۱۱۲صفحۀ سوم شمارۀ 

نظرم رسیده بود، اما ه عزیر را شنیده بودم و نه سایۀ قلمی از ایشان بتاکنون نه نام این نویسندۀ 

  .از فحوای کالمشان پیداست، که باید بسیار قلم زده  و فراوان نوشته باشند

 اصطالح   (غلط است کهگویند  "قدامت"ملک ما  در) جناب قربانزی با ارائۀ دو سند، ق دمت

که بر نوشتۀ ایشان تبصره ای  پیش ازین. میدهند سال، نشان 1۲1تا  ۹۳را از  "افغانستانی"

 :  بکنم، ناگزیرم  که مقدمۀ ذیل را عرضه بدارم

 دو جزء دارد، یکی قالب  لغت و اصطالح که ـدر هر زبانی که باشد ـ ــ هر لغت و اصطالح

لغت و اصطالح، که عبارت از معنی و مفهوم آن دو بوده و  کلمه ای بیش نیست و دیگر مدلول  

وجود خود ادامه ه یک لغت تا زمانی ب. کنندگیرد، که آن دو بدان داللت میمی زی را در برچی

 : مثالی میزنم. که مدلولش زنده باشد میدهد و تا زمانی زنده است،

ن لغت در حالی که ای. فارسی بسیار استعمال میشده/دریست قدیمی که در  لغتی «موزه»کلمۀ 

لغات  رخت بربسته و گویا جزء  به کلی صفحۀ فارسی ایران  و معمول است، از در ملک ما زنده

ایران را  "معیاری"باصطالح اگر فارسی  ــاست و مرده و تاریخی آن سامان گردیده  متروک

روان فرهادی، حکمت در  دلیل چیست و به گفتۀ. تهران استدر نظر بگیریم، که همانا فارسی 

در معنای واقعی و اصلیش و نه به  «لندب») بلندی «پاپوش»کجاست؟ حکمت درینست، که 

کنیم، دیگر در ایران یاد می  «موزه»نام ه را که ب (است معنائی که اخیراً در ایران تداول یافته

در فارسی ایران ازین خاطر مرده و  «موزه»گویا لغت  .است از استعمال افتاده و شودساخته نمی

را با  «موزه»خرده گیران تیزبین نباید . دکه مدلولش مرده است و وجود ندار ،متروک گردیده

این نکته را . در ایران و فارسی ایران وجود دارد  «چکمه»مغالطه کنند، چون کلمۀ  «چکمه»

 « متروک و تاریخی شدن و یا مردن»نیز باید بعرض چنین خرده گیران برسانم، که وقتی از 

. است قریر و تحریر،  از تداول افتادهکه این لغت در زبان  ت گپ میزنیم، بدان معناست، یک لغت

 «موزه»پس اگر کسی کلمۀ . زیرا در فرهنگها، بسا لغات   تاریخی و متروک را هم میتوان یافت

ن در ایران پیدا کرد ـ َدوَّ ناقض  ـ ـکه حتماً هم پیدا خواهد کرد   ـرا در قاموسهای لغات  م  نمیتواند م 

 .نکتۀ فوق باشد
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 دوش میکشد وه را ب (یای مجهول)بار معنائی صوصاً لغت مرکب، و خ به گفته ای هرلغت 

ست، که حین  بر  چیزی مدلول و معنای یک لغت. همان لغت است عبارت از مدلول   «بار معنی»

خواه کوتاه   ـالبته لغات و کلمات در طول زمان ـ. دشوو شنیدنش، در ذهن متبادر می نزبان راند

مدلول  و یعنی مدلول سابق را از دست داده را تغییر میدهند،بعضاً معنای خود  ــو یا دراز 

  .جدیدی را اختیار میکنند

مدلول دیگری داشته  ربانزی در دو سند نشان داده اند،ی را که آقای قا «افغانستانی»اصطالح   

یعنی کلمۀ . امروزی، حمل نمیکند (با یای معروف)معنی و مفهوم  مورد نزاع را با بار معنائی و 

. مورد مناقشه، بکلی فرق دارد « افغانستانی»ی را که آن جناب ارائه کرده اند، با ا «افغانستانی  »

مفکورۀ ایجاد   .کننددی بوجود می آیند و نشو و نمو میپدیده ها در زمینه ها و شرایط مساع

انست وتو نمی وجود آمدهه سی سال آخر ب پنج آشفتۀ بیست و  در شرایط «افغانستانی»اصطالح   

ی سال این کلمه را، ناممکن توان ق دمت   بیشتر از سهمین دلیل، میه تنها ب. میان آیده پیش از آن ب

بررسی  را در دو سند ارائه شده، «افغانستانی»رویم و مدلول و مفهوم اینک می !!!دانست

 .میکنیم

 :سند اول

 بزبان تازی  امام ابو حنیفۀ کابلی کتابی در بارۀ   گفتۀ جناب قربانزی، استاد عنایت هللا ابالغ،ه ب

نوان  ،  که در پایان مقدمۀ مؤلف، «و افکار او  (رح)امام اعظم ابو حنیفه »نوشته بودند،  زیر ع 

    آمده است

 عنایت هللا ابالغ ـ افغانستانی

خوانده اند؟ اگر این  «افغانستانی»روی چه ملحوظی خود را  ببینیم که داکتر صاحب ابالغ

فهومی را ظر جناب ابالغ بگذرد، شاید منظور خود را ابالغ فرمایند و بگویند، که مسطور از ن

ست، یا اینکه  خواسته اند بگیرند، آیا همین مفهوم مورد مناقشۀ امروزیکه ایشان ازین ترکیب می

قسمی که این قلم حدس میزند و نبض اعراب را  ؟؟ ایشان ازین کاربرد، مراد دیگری داشته اند؟

میخواسته از  به خاطری بوده، که مؤلف «افغانستانی»استعمال اصطالح    درک میکند،تا حدی 

 .دانتقاد کن  در عرب، «افغان  و افغانی»طرز استعمال کلمات 

کشور »را در معنای  «افغان»که در بخش دوم این مقال نوشته بودم، اعراب کلمۀ  طوری

 «االفغانی»یا  «افغانی»همینرو سید  افغان  ما را  بندند و ازکار میه ب «افغانستان»یعنی  ؛«افغانها

آقای ابالغ شاید ازین طرز استعمال  .«افغان»در آخر  نسبت «ی»با اضافه کردن  ــ مینامند

به اعراب   خواسته اندو می ناراض بوده اند و دارد، که در عرب تداول داشت «افغان و افغانی»
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ا به کشوری منسوب   و وقتی کسی ر  !!!«افغان»نه   است، «افغانستان»که مملکت ما  بفهمانند،

  .مچسپانینسبت را در آخر  اسم  کشورش می  «ی»بسازیم، 

 «په خارج کښی پښتو خپرونکی»نام ه که آقای قربانزی ذکر کرده اند و ب ــ  نظر به کتاب دومی

. میگفتند "نیافغانستا"را زبان  "زبان پشتو"سال پیش، در روسیه  1۲1یاد میشود، گویا در 

را در معنای  «افغانستانی»م مدلول کامالً متفاوت است، چون روسها در آن زمان درینجا ه

این طرز استعمال یک اشتباه   . ی از افغانستانحیث باشنده ا استعمال میکردند و نه به «پشتو»

ود داشت شتو، زبانهای دگری هم وجفاحش دیگری هم داشت و آن اینکه در افغانستان، غیر از پ

زبان پشتو مشکل کشا  الاقل به اندازۀدری  چون در افغانستان زبان. دریزبان بشمول  ؛و دارد

و هر زبان مروج دیگر در افغانستان،  «پشتو»فقط  برای  "افغانستانی"پس اطالق زبان  میباشد،

عنای عام هم با در نظر داشت م «پشتو»بجای  «افغانی»البته استعمال . از بیخ و ریشه غلط است

ی زبانان درکه در بین  که، زمانی باید گفت  این را هم. در افغانستان، نادرست است «افغان»

مطلقاً و خاّصاً در معنای  «افغان»تداول داشت،  «پشتو»در معنای  «افغانی» افغانستان،

 راز حالت خاص قبلی بدر شده و ب «افغان»ها چون استعمال ولی بعد. کار میرفته ب  «پشتون»

و از رواج  در معنای سابقش هم منتفی گشت «افغانی»کاربرد  تمام تبعۀ کشور ما اطالق گردید،

را  «افغانی»امروز به مشکل کسی را از باشندگان افغانستان میتوان سراغ کرد،  که کلمۀ . افتاد

 .کار بََرده ب «پشتو»در معنای 

یش و پیشتر از آن، در کشور روسیه که در یکصد و پنجاه سال پ را، «افغانستانی»شاید کلمۀ 

به سرزمین   محض «افغانستان»با درنظرداشت  آن زمان که  رای زبان افغانستان اطالق میشده،ب

 «پشتونها»تنها خطۀ  «افغانستان»امروز  اما. اطالق میگردید، قابل  توجیه بدانیم «پشتونها»

  تا  ، از پشتون گرفته(زندگی میکنند)ست، که در آن اقوام مختلفی میز یَند  بلکه مملکتی نیست،

 «افغانستانی  و افغانی»  استعمال .و غیره  و بلوچ و غیره و اوزبیک و ترکمن تاجیک و هزاره 

  «افغانستان»و  «افغان»چون  شرایط امروزی هرگز سازگار نیست،ه ب «پشتو»در معنای 

را در  «افغان»آنانکه امروز هم  .اند آنچه در آن زمانها داشته ، غیر ازاند مدلول دیگری پذیرفته

زمان گذشته زندگی میکنند  و َخِر شان در ِگِل زماِن ماضی  کار میبرند، دره ب  «پشتون»معنای 

ل خاص  سابق  خود را از مدلو  «افغان»به تأکید و به تَکرار میگویم، که  کلمۀ  .است بند مانده

کلمۀ خاص قدیم نیست،   «افغان»ز امرو  .است و جدیدی را اختیار کرده و مدلول عام دست داده

 .نشامِل  افغانستا ست با مدلول و مفهوم عام و دربرگیِر تمام اقوام و فَِرقِ  بلکه کلمه ای

 ،«افغانستانی»و این  «افغانستانی»ن  بین آن زاردر مقالۀ آقای قربانزی و فرق گبعد از تبصره ب

 : دو زمینه مطالعه میکنیم خش را دراین ب. میرویم به اصل مطلب مد نظر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۲ 

 .در آثار افغانان  و  در آثار ایرانیان

ایران  مقیم ایران  و  این قسمت  آثار مکتوبی را در بر میگیرد،  که از قلم نویسندگان افغان  ــ1

 .دیده،  بدر گردیده

ر تاریخ و زبان د»قلم آقای نجیب مایل هروی، نوشته شده  و ه اولین کتاب ازین قماش، ب ــ

در سال  «بنیاد موقوفات افشار»در صفحۀ هفتم این کتاب، که از طرف . نام دارد «افغانستان

آقای داکتر محمود افشار . کندواقف جلب توجه می « پیش سخن»در تهران چاپ گردیده،  1۹۱2

 :خود مینویسد «پیش سخن  »یزدی، که بانی و واقف  این بنیاد است،  در 

به  (علل تشتت  فرهنگی و اجتماعی افغانستان)با زیر عنوان  (پژواک ابتذال  )نوشته ای با نام »

خامۀ آقای نجیب مایل هروی برای چاپ در سلسلۀ انتشارات بنیاد موقوفات با نامه ای از فاضل 

چون نظر اجمالی در آن نمودم، به ایشان نوشتم، اگر موافقت نمایند، اسم . نامبرده دریافت گردید

 :از پاس خ ایشان عیناً نقل میشود چند سطری. مناسبتر دیگری تغییر داده شود کتاب به نام

آن هر اسمی که بنظر  ....در بارۀ اسم کتاب نیز نظر پیرانۀ آن استاد، مقبول بنده میباشد ...»

شاید در  ....مناسب مینماید و تجانس داشته باشد، خوب است که گزین شود و اختیار حضرت

سزاوارتر در زمینۀ زبانها و گویشها و گونه های زبانی زنده در افغانستان بکنم، آینده،  تأمالتی 

را بشیوه ای محققانه و بدور  (فارسی و پشتو)لۀ این رساله باشد و هم مشکل تضاد زبانی مکه  تک

زبان فارسی است   و  فرهنگ  به هویت افغانستانی هااز تعصب زبانی، حل کنم، زیرا هویت  

....»....»  

را برای  «افغانستانی» البته ازین جمله درست  فهمیده نمیشود، که آقای مایل هروی اصطالح

 ؟؟؟ملک ما، مد نظر اوست « غیر پشتونان»کار میبرد و یا که فقط ه تمام تبعۀ افغانستان ب

افغان کلمۀ  که یک نویسندۀ  ست، که تاکنون برایم معلوم گردیده، این اولین باری تا جائی 

تا وقتی که . کار میبرد، آنهم در ایرانه بصورت تحریری ب «افغان»جای ه  ب  را  "نستانیافغا"

را، نصیبۀ چنین استعمال  «تقدم  فضل  »و   «فضل  تقدم»سند قدیمتر در زمینه پیدا نشود،  باید 

و هموست که این کلمه را بر زبان دنباله روان و منتظران، جاری  نجیب مایل هروی بدانیم

ایرانی باشد؛  «آن حضرتِ »شاید هدف آقای مایل، خوش خدمتی و جبین سائی بر آستان  .ساخت

که کلمۀ  و باید او را نخستین کسی دانست، مگر شریعت ظاهر را میبیند !!!خدا معلومه ب

 .دنبال خود کشانده کار برد و دیگران را به را کتباً ب «افغانستانی»

  ،است چاپ گردیده 1۹۱2و چون کتاب در سال  هنوشته شد 1۹۲۳مؤلف در ماه حوت  مقدمۀ

را در آن  «افغانستانی»باید نامۀ نجیب مایل هروی را که به داکتر محمود افشار نگاشته و کلمۀ 

پس آقای نجیب مایل هروی . قبول کنیم 1۹۱1و حد اکثر  1۹۱1، مربوط سال است  کار بردهه ب
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را کتباً استعمال  «افغانستانی»اصطالح  سال پیش  22ست، که برای بار نخست، حدوداً  کسی

 .کرد

فرضیۀ باال تنها فرضیه نماند، بلکه تأئیدش را از کتاب دیگر نجیب مایل هروی یافتم، که درین 

بگذار تا ازین شب »آقای مایل هروی درین رساله که بنام . اواخر از انبار کتابهایم بدر آوردم

نشر گردیده،  «مرکز مطالعات ایرانی»از طرف  1۹7۹یاد میشود و در سال  «د شوار بگذریم

 و «آئینۀ افغانستان»نویسندگان  ن رساله در واقع به جواب ایراداتای. سر  رشمه را بدست میدهد

پوهنتون کابل پوهنځی ادبیات هت سعیدی، استاد ادبیات گن خصوصاً در جواب مرحوم پوهاند

 :نگارد رساله چنین میاین  ۲1تا  22فحات آقای هروی در ص. است نوشته شده

راه حلی برای نامیدن  (جست و جوی)مینویسم که حدوداً ده  سال پیش در جستجوی  در حاشیه »

مذکور بحاصل آمد این  (جست و جوی)آنچه از جستجوی . نبودند، بودم «افغان»اهالی آریانا که 

بی جان و بی نفس   که فکر میکردم چیزی اند ـ ـبود، که چون ستیز با نام و حروف  و اصوات  

عاقالنه نیست و در خور فرهنگ نیست  و باید جانب معنی و مفهوم فرهنگ  و تمدن را در  ـ ـ

را به افغانستان،  غیر افغانآریانا توجه کرد، نه نام افغانستان را، پیشنهاد کردم که نسبت اهالی 

بعدها دیدم که این . گفت «افغانستانی» (هیئت  )گفت، بلکه باید به هیأت  «افغانی»نباید بصورت 

 در سراج التواریخ   ـ فیض محمد هزارهـخود آگاه یا ناخودآگاه   ـضبط را خیلی پیشتر از من ـ

مطرح  همدل  هموطنانِ در مباحثاتم  با   بگذریم، این نظر را همچنان. بکار برده است خود 

که منسوب به آن کشور   ــ نغیرافغامیداشتم  و ضبط افغانستانی را در نوشته هایم برای اهالی 

این نظر هرچند امروزه طرفدارانی پیدا کرده است، اما بنده در سه سال . ـ بکار میبردمـاند  

ت و اخیر به دالیلی که در همین بخش گفتار حاضر مطرح و موضوع داشتم و با توجه به شخصیّ 

 .الّل مشکالت نسیتزیست اسباب نظام زبان، بر این باورم که راه مزبور، راه نهائی و ح

 

 در خانۀ عنکبوت چون سازد جای

 افش باشد؟ـرغ که آشیان قــــسیم

 

 نشان اصلی، باید به خود سبزه و آب چنگ زد که برای رسیدن به نام و

 

 ــان در سبزه و آب روانـمیل ج

 زان بَُود کـــو اصل او آمد از آن

 

 .ستو این سبزه و آب چیزی، جز نامهای خراسان و آریانا نی
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اما خراسان، با آنکه از دیرباز در جغرافیای تاریخی حدود آن  طوری نشان داده شده است، که 

امروزه از غرب هرات تا شمال بلخ و تا شرق جالل آباد را بدون هیچ تردیدی میتوان خراسان 

با اینهمه به لحاظ اداری و مرزهای سیاسی موجود در منطقه، یکی از استانهای مهم و . نامید

ـ  یاد میشود و این خود مانعی است که به ــ خراسان ـپرآوازۀ ایران م عاصر نیز بنام اصلی خود 

نام گذاری . آنجا را به خراسان تبدیل و تحویل کرد نام قومیدالیل دیوانی و سیاسی نمیتوان 

خاوری و ایران باختری هم مستلزم هماهنگی و همدلی و همدستی و تطابق و توافق  ایران

ی، مردمی و دهها همدمی دیگریست، که می باید بین ایران و ایرانیان امروز و اهالی آریانا سیاس

و این هم با سطح پسندها، خوشامدها، تآلف و تجانس های موجود در میان دو کشور، . فراهم آید

این نام که هیئت سانسکرتی صورت اوستائی  .«آریانا»پس میماند نام . منتفی می نماید و ناشدنی

است، مناسبترین، دقیقترین، و گیراترین نامیست که میتوان بر آن کشور گذارد، نامی  «ایریانا»

که هم تمدن پیش از اسالم آنجا را تداعی میکند و هم تمدن عصر اسالمی را فراهم مینماید، هم 

 «....دحسیّت ملی را در آنجا زنده نگه میدارد و هم تاریخیت مدنیت اسالمی آنجا را نمایان میساز

 (ازین قلم است  ها ح داخل قوسها و جلی ساختنوشر ) .(لختم نقل قو)

ه را ب «آریانا»نام  «افغانستان»ناگفته نمیگذارم که مایل هروی در سراسر این  کتاب در عوض 

 «افغانستانی»ُموجِد اصطالِح از نوشتۀ باال بر می آید که نجیب مایل هروی، که . کار میبرد

 «غیر پشتونان»را برای  «افغانستانی»بدین سو، استعمال و کاربرد  1۹71ست، از سال 

تعدیل  «آریانا»افغانستان دیگر کارساز و گرهگشا  نمیداند و آرزومند آنست،  که نام وطن ما به 

زء». گردد ر اما تغییر نام یک کشو. را بدست آرند «ک ل»شکناند و باید صفرای ایشان را نمی «ج 

از عهدۀ چنین امری خطیر،  فقط یک دولت قانونی با  !!!افراد نیست کار اشخاص و به میل

م و وآرای مردم و از طریق رفراند بدر شود،  و آن هم با مراَجعه بهپشتوانۀ قوی  مردمی میتواند 

استقالل وجود مگر فعالً شرایط چنین کاری آماده نشده، چون نه . باصطالع ایرانیان همه پرسی

ش  سراسری در کشور حکمفرماست و نه مردم ما به رشد و آگاهی  الزم و صلح و آرامدارد، نه 

 .کافی، دست یافته اند

اصطالح   مقیم ایران، نویسندگان افغان وی از وی، بعضبعد از نجیب مایل هروی و به دنباله ر

 :مکه طور نمونه چند تای آنها را معرفی میکن کار بردند،ه را در نوشته های خود ب «افغانستانی»

        

در سال  «بین المللی ـمرکز مطالعات فرهنگی ـ»ست از  اثری «شتاب طالبانجریان پر» ــ 

، که به قلم آقایان محمد هاشم عصمت اللهی، وحید بینش، محمد قاسم دانش بختیاری، 1۹72

نظر ه ب «افغانستانی»م اصطالح درین کتاب ه. کابلی نوشته شده محمد اکرم عظیمی و مشکور
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گیرد و کار میه ب «افغانی»را در معنای  «افغانستانی»،  که کلمۀ 2۹مثالً در صفحۀ . دمیرس

  .دمیگوی «علمای افغانستانی»

افهام و » آقای محمد هاشم عصمت اللهی که اینک از پوهنتون طباطبائی تهران در رشتۀ علوم

ته، کتابی نوشته دکتورا گرف (Communications) «ارتباطات»و به اصطالح ایرانیان  «تفهیم

در تهران چاپ  1۹22در تابستان  که «نظام مطبوعات افغانستان» نامه ب منحصر به فرد،

 :ئی، در بارۀ خود چنین مینگارد  صفحه ۲1۳این کتاب   2وی در صفحۀ . گردیده

گزافه نیست اگر ادعا شود که این پژوهش در نوع خود کم نظیر و یا شاید نخستین پژوهش از »

 «.انجام میشود (جلی ساختن ازین قلم است) افغانستانیاست که بوسیلۀ یک نوع خود 

به معنای  «افغان»درینجا  «افغانستانی»معلومم نشد که منظور جناب عصمت اللهی از اصطالح 

حیف که داکتر عصمت اللهی نگارش  دری  و . مد نظر اوست «غیر پشتون»عام آن است و یا 

اگر اصطالحات  واقعاً  !!!چنان مینویسد، که یک ایرانیو ت اسدری نگاری را فراموش کرده 

. ست یک دانشمند ایرانی م فکر میکند که نویسندۀ این کتاببدر کنیم، آددری را ازین اثر 

هیچ  اثر دیگر مؤلفان افغان به نظرم نرسیده اینست،  که مشخصۀ دیگر این کتاب، که تاکنون در

عادل کار میگیرد،  در ه افغانستان را بمحقق در هر جائی که یک اصطالح دری   بین قوسین م 

دون اشکال استفاده کرده ازین اثر ب خاطری که ایرانیان همه شاید ب ایرانی آنرا هم می آرد؛

ایرانیان، تیار و آماده بسازد؟؟؟؟ چرا  دهان اما چرا یک دانشمند افغان لقمه را باب).بتوانند

شاید  (را خود بیابند؟؟؟؟ما تا معنای اصطالحات دری  انیان به کنجکاوی واداشته نشوند،ایر

 .    .مؤلف ازین کار منظور دیگری داشته،  که من نمیدانم

ـ  در مقدمۀ خود  بر چاپ دوم ـفعالً وزیر عدلیه در حکومت کرزی    ـآقای سرور دانش ـ ــ 

کار ه را ب «غانستانیاف»اثر سید َمهدی فرخ ایرانی نیز، اصطالح  (1) «تاریخ سیاسی افغانستان»

های توهین آمیز مهدی فرخ در جناب دانش به جفنگها و هرزه گوئیباید اذعان کرد، که . میگیرد

 .مانند فرخ، از هتّاکی کار بگیرنده مورد  افغانستان و مردم آن، جواب  داده اند، بدون اینکه  ب

نقد »گری و د  «سخن ما»یکی  ؛خ ایرانی، دو نکته  بنظر میخوردپیش از اصل کتاب مهدی فر

، نقد  جامعی بر کتاب نوشته در صفحۀ دوم  نقد کتاب،  که ناقد، یعنی جناب  سرور دانش .«کتاب

 :ـ چنین میخوانیمــ  که میتوانست کوبنده تر باشد و ای کاش کوبنده تر میبود ـاست 

، ممکن است خواننده  تذکر داده نشود  (مهدی فرخ)و اگر این موارد نقد و اشتباهات نویسنده ... »

دچار اشتباه  گردد و خواندن  کتاب  برای هر دو جامعۀ ایرانی و افغانستانی  پیامد مثبتی نداشته 

 « .باشد

 .است  استعمال کرده  «افغانی»را در معنای  «افغانستانی»درینجا ناقد 
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سعیی   خلیلید خلیل هللاآقای عبدالحی خراسانی، که در جمع آوری و چاپ کلیات دیوان استا ــ

 :یان این کتاب حجیم چنین مینویسددر پا خود « ییاد آور» ضمن خرج داده،ه بلیغ ب

پژواک و سلجوقی  : ی دوتن از شخصیت های افغانستانیدر پایان این مجموعه،  یادداشت ها... »

 ۱22صفحۀ ) «....فروزانفر و نفیسی به صورت کامل ثبت گردید: یو دو تن از دانشمندان ایران

 نشر بلخ: ناشر ،1۹72الحی خراسانی، چاپ نخست لیلی، به کوشش عبدکلیات اشعار خلیل هللا خ

 «افغانی»را در معنای  «افغانستانی»آقای خراسانی اصطالح  (وابسته به بنیاد نیشاپور، تهران

 (ختم این بخش)                                  .دکار میبره ب

 

****** 

  

 )....، چاپخانۀ اسماعیلیان1۹71اثر سید مهدی فرخ، چاپ دوم  «تاریخ سیاسی افغانستان» ــ1
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