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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
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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

         
 دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی    

  4112 اکتوبر 11برلین ــ           

  

 :یادداشت

پورتال اینک از نظر خوانندۀ ارجمند ه ک" افغان ــ افغانیت؛ افغانستانی ــ افغانستانیت؟؟؟"مقالۀ 

در  ورقم پذیرفته  4112نومبر  14 به تاریخ میگذرد،" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

سودمند و این کتاب  .میباشددرج " ــ گلستان اقوامافغانستان " کتاب 214ــ  214صفحات 

به ابتکار و اهتمام دوست فرزانه ام، فرزند وطنپرست افغان، جناب ولی احمد هشداردهنده 

ــ انتشارات " انجمن فرهنگ افغانستان"، در سزاواربا قطع و صحافت  4114نوری، در بهار 

 .ه است، طبع و منتشر گشت"گذرگاه"بامیان ــ به تصدی جناب عارف عزیز 

 
  

 دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی 
 4112نومبر  14 برلین ــ     

 

 

 تانی  ــافغ ــ انــافغ

 ؟؟افغانستانیت؟  ــ  افغانستانی

 (11ـ مقاالت سابقه ـنشر )
 

 ،تغـیر .نامیده اند "افغانیت"و  را در یک کلمه جمع کرده "ناافغان" و کرکتر  صفات  خواص،

مناعـت نفـس،  ،تهم   و  ل  ع   ،ادیجو   آزادگی، آزادی پرستی، مردانگی، مهماننوازی، ،وطندوستی

در کلمۀ  ؛ستا گنجانیده شدهبالتمام در یک کلمه همه ... و  فـداکاری ،ازخودگذری ،غـرور

 :گردد، گویندو ناپسندی  زشتکه اگر کسی مرتکب عمل  چنان ".تافغانی  "

 ؟؟کند؟بداد که این کار را افغانیتش چطور اجازه 

http://www.afgazad.com/
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 :خورده گویند خود سوگند "تافغانی  "به و یا 

 !!!کرده باشمو چنان اگر چنین  ؛تم قـسمبه افغانی

آستانۀ  در ،ی مستغنیالعلعـبداستاد مرحوم  وطن،آزادۀ نامدار و  ه شاعـرک ،است و بیجا نبوده

ترانۀ مشهور خود را با این  مکث کرده،" افغانیت"وطن، بر گوشه ای از  استقاللاسترداد  نبرد

 :سرود مطلع 

 مــــــانیرت افغــگر ندانی غـی

 *چون به میدان آمدی میدانیم

ممکن است که این مگر ؟ ؟؟است چنین کاری ساختههم  **"تافغانستانی"کلمۀ  حاال ببینیم که از

من میگویم که  ؟؟جمع کنیم؟ "تافغانستانی" تلغ را در کالبدبایسته و شایسته صفات یم و مفاههمه 

نستانیتم افغا" نمیتواند که ادعاء کردههـیچ کس . ن نداردرگز چنین کاری امکابا این اصطالح ه

 ؟؟د؟یاد کـن قسمخود  "افغانستانیت"که کسی به  یو یا دیده باشی. "داجازۀ این کار را نمیده

مترتب نیست، و از باال  ابطوو ضها و شاخصه  تاصفکدام از هـیچ  "افغانستانیت"بر کلمۀ 

 :گوئیم کهببلند ر جاست که باید به جا نهمی

 !!!ستنی کرکتریو هـیچ خاصیت  و بیانگر نمودار" افغانستانیت"

 !!!!بخوانند "افغانستانی"با این وصف، خود را  ،ماکرکتر باهموطنان  اگر ،عجبم و من در

ر زبانی که به ه ،آیند وم و تباری کهق راز ه که برخیزند، طۀ افغانستاننق رابنای وطن، از ه

 .میبالند باالواالی  استثاء به صفات ند، همه و بدونباش ندر دین و آئینی که پایبهسخن گویند و به 

 :که گفـت  ،از برادر هـندوی افغان خود شنیدم وقـتی ،بودو چه شیرین 

 "!!!غان استیم ما افِل   الحمد  "

 ما در ماورای سرحدات افغانستان هم میزیندهمدینان و با وجودی که همتباران و همزبانان 

رق ، کامالً فافغانشانان واص و کرکتر و صفات ایشان با همتای، اما خ(ی میکنندانزندگزندگی و )

 دارد؛

 !!!تاجک تاجکستان نیست ،تاجک افغانــ 

 !!!، ازبک ازبکستان نیستازبک افغانــ 

 !!!غان مانندۀ ترکمن ترکمنستان نیستترکمن افــ 

 !!!تراز هـندوی هـند و پاکستان نیستهـندوی افغان، همــ 

 !!!پشتون پاکستان نیست پشتون افغان، عـینــ 
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. مذهـبیی که در ممالک همجوار سراغ داریم، در شأن هموطنان ما دیده نمیشودو تحجر تعصب  

 " افغانیت" و  "افغان بودن"بلی، همین . شیعۀ مانه دیگران را دارد و  نه سنی ما تعصب خشک

 .دسازمتمایز می ،مرزهاماورای را از همتباران همزبان و همکیش  ایشانست که  هموطنان ما

شان در آن طرف سرحدات، ای و همزبانان و همکیشان وام ما با همتبارانامتیاز و ممیزۀ اق وجه  

 ؛میگرددم و مجس  مشخص شان "افغانیت"و  "ودنافغان ب"فـقـط در 

 

 !!!را تافغانی  و  افغان  ،ست خداونده ریدزیبا آفو چه                     

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :توضیحات
و کمپوز  پرتمکینبا آواز ست، که  نامییۀ ترانحماسی همان  بند اصلیمطلع و  ،این بیت ــ *

قاسم افغان، به استاد عاصر افغانستان، مرحوم استاد بی بدیل موسیقی م  ادرۀ دوران و ن آهـنگین  

رسد، بتخر به افغانستان و مف اصیل نگ به گوش یک افغانتی این آهوق. است یادگار مانده

ت و حمی   مردانگی وو رگ  لیان می آورد احساساتش را به غ کند،یر مرزه اندلرا به  پیکرش

 .اندشورمی رتش را یغ

 اجمو   نگ از ورای امواجپا کرده بود، وقتی حدوداً پنجاه سال پیش این آهبر یامت کبراچه ق

حیث ه ب داوودمحمد ر سردا نی بود کهو آن زما آن زمان طنین می انداخت؛" رادیو کابل"

ر د .دصدراعظم افغانستان قـد برافـراشت و سفـربری عـسکری را به مقابل پاکستان اعالن نمو

د و تا سرح گشتهکه روابط افغانستان و پاکستان بر سر موضوع پشتونستان تیره  هـنگامآن 

 قاسم افغان استاد آهـنگین ا طنین ،بودافغانان به شور آمده  رگ غـیرتو  رسیده تصادم مسلحانه

 و سطوت  ت ه  ب  پر ا   تمثیل میکرد و چه  ملت خشمگین را ایناحساسات  که ، بود امواج خاللاز 

 .دکرمی تمثیل

، در پاکستان بسر میبردند، قصه میکردندو کار و بار افغانانی که در آن زمان بر حسب وظیفه 

، پاکستانیها سر از پا گم کرده و سراسیمه دشکه وقتی سفربری عسکری در افغانستان اعالم 

 :که ،میگفتند

 !!!!!!باز پتان یاغی شده

مخصوص کلمات خوانده میشوند،  "مصدر جعلی"، که "یت"با پسوند  یمصدر اتترکیب ــ** 

 ، تانسانی  ، ت، خیریت، ضدی  رضایت ،تقـی  موف ،تت، انانی  روحانی  ، تمعنوی  "مثل ، ربی اندع
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عافات)مدیریت، معاونیت، معافیتآمریت، ت، تمامی  ، تبشریت، حیوانی  ، تآدمی   مؤثریت، ، (م 

 ...."مقبولیت، مجبوریت، توأمیت، ممنوعیت، مشغولیت، مصروفیت، تابعیت، 

مشروعـیت صرفی  "تافغانی  "کلمۀ پس ست، و کلمۀ عربی  "اوغان"ب معر   "افغان"کلمۀ  چون

 پیوند خوردن ست، اجازت که ترکیب دری "افغانستانی"کس کلمۀ برع!!! و دستوری نیز دارد

 دستور زبان هم نادرست است، همان از نگاه" افغانستانیت"یعنی که ترکیب . درا نمیده "یت"با 

 ،رهـبریت ،یت، ایراندوئیت ،دانیتومانق، یتانلممس، یتمن، زنیت، مردیت"گونه که ترکیبات 

 !!!اندو زشت نادرست  ..."خریت و 

ست، دوران رژیم فاشیستی ــ کربالئی  که ساختۀ فارسی ایران   "بریتره" و قبیح لطغ ترکیب

 .است نیافـته  یترسبو در آن  دهننموراه باز تاکنون ما  ل مطالعۀاهزبان  بهخوشبختانه 

؛ استن و مصو  زبان عوام ما خود بخود ازین بلیه در امان است، که و جای شکر و چه خوب 

و مطبوعات و وسائل قلم اهل زبان  ون ادبی ازببعضاً اصطالحات خاص فارسی ایران که  بلی

مردم ما امکان  عامیانه و عامۀبه زبان ساخته است، ته و ج  و مبتذل  لتهبمرا ما ارتباط جمعی 

     !!!!دندارسوخ و ر  فوذ ن  

 

 


