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  شانهینا عاقبت اند یها یریجبهه گ

 دربرابرکلمه افغان وافغانستان
 دینوشته حامد نو

 

برحذف کلمه  یمبن "افغانستان یحکومت وحدت مل" رانیوز یشورا صلهیدهند ف خبرتکانباکمال تأسف 

احترام  ردناگز کشور وعدم یقانون اساس هیازروح یبجز تخط یریتعب یبرق کیاز تذکره الکترون افغان

 انیدرم یدیشد یها یباعث نگران جهیدرنتنداشته و را  ملت بزرگ افغانستان انهیصلح جو اتیتمنبه 

 یها یریجبهه گ نیکه چن ستیهیبد .ده استیافغانان وطنخواه چه درداخل و چه درخارج از کشور گرد

پاکستان  انهیجوتوسعه  یهااستیس هیبجز ازتقو «افغانستان »و نام « افغان» حساب شده درمقابل کلمه

به حال ملت افغانستان  یسود چیه درکشورما رانیا یهجوم روزافزون فرهنگرمهرصحه گذاشتن بو

 .کندینمما را مداوا مردم  شماریو بمبرم  یها یازمندیازهزاران ن یدرد چیهداشته ون

 

کشور نباشد  آن یبرخالف قانون اساس کهیحق ابرازنظررا تا جا یهرکس یموکراسید میرژ کیا لبته در

 یمل یوشورادولت  یرسم یارگانهادر یومذهب یزبان ،یقوم یها یریاما تبارزدادن جبهه گدارد، 

 انیکشور ب یرج درقانون اساسدبه مواد منآنان را افغانستان بوده وعدم تعهد  یقانون اساس حینقص صر

 .داردیم

 

 حایماده چهارم صرریبه تمام اقوام کشوردراخ یوارج گزار ییافغانستان پس ازشناسا یقانون اساس 

 :داردیم حیتشر

 

 فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطالق مي شود برهر 

 

 . که قابل تعمق است گرددیمطرح م یسواالت رانیوز یشورا کجانبهی صلهیف نیبه ادرارتباط 

 

 گرددیحذف م کجانبهی صلهیف نینظربه ا یبرق یاگرکلمه افغان بخاطرتعصبات عدٔه از تذکره ها: اول

دارند چگونه  یبنام اتباع افغانستان زندگ رانیپاکستان و ا یدرکشورها کهیافغان ونیچند مل یده یحق رأ

 د؟یخواهد گرد تیتثب

 

 رانیا یاسالم یجمهور لیپاکستان و تمو کیمسلح طالبان به تحر یحمالت گروها کهیآوان نیدر: دوم 

خالفت ) سیتأس یگروه منحط داعش براگریافغانستان کسب شدت نموده وازجانب د تیدراکثروال

 یحساس یمقطع زمان نیدر چن ایآ باشد،یمافغانستان درحال جنگ  یشمال تیدروال( خراسان یاسالم

برحذف نمودن  یشورا مبن یوکالاز  کتعدادیو" یوحدت مل" حکومت  رانیوز یعاجالنه شورا میتصم

افغانستان  ندهیآ یبرا میزیانارش جادیو ا یثبات یببجزاز را  یامدیپچه  یبرق یکره هاذاز ت«  افغان»نام 

 داشت؟ خواهد 

 

عجوالنه و نا عاقبت  میگونه تصام نیدرپشت ا یگرید ینا مرئ یکه دستها دیآ یبرم نیچن نیاز قرا: سوم

 یاسینفوذ س ایکه آ کندیرا خلق م شهیاند نیا نیچن یمیتصامبا کمال تأسف اخذ  .وجود دارد شانهیاند

 هیکه روح ستیبه اندازه ا" یدولت وحدت مل"به اصطالح  کشور یدردستگاه حکومت یرونیب یقدرتها

 دارد؟یاشاعه مزین یمل یشورا یوکال نیدرب را تیضد افغان

 

دولت  نیاراک .است هیتجز ریکشورواحد ، مستقل وغ کیخود  یافغانستان به اساس قانون اساس

 .کوشا باشند نه برعکس آن یوحدت مل میدارند تا در راه تحک فهیشورا وظ یواعضا
 

کشور آزاد و  کی ثیدوم اسم افغانستان منح یسازمان ملل متحد پس از ختم جنگ جهان سیازبدو تاس

 حراست .است احترام قابل و ثبت ملل سازمان منشور اساس به معین وسرحدات یاسیس هویت با مستقل

 اول بدرجه یهرکشور ،یو فرهنگ یخیتار یوارزشها یمل تی، حاکمیارض تیتمام ،یمل تیهواز

 افغانستان حقوق .میباشد  ملل متحد جهانی سازمان وظیفه المللی بین ودرسطح کشورها حکومات وظیفه

افغانستان  یاسیس ندگانیونما است ثابت منشور این اساس به متحد ملل وعضو مستقل کشور یک منحیث

 یسفرا ثییبه ح نه گردندیم یافغان معرف یبلوماتهایملل متحد وممالک متحابه بنام د یدرسازمان جهان
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 هیاجرا یعنیثالثه ،  یو قوا دولت افغانستان مسؤولیت .پشتون  ایوبلوچ  ،، هزاره ازبک،  کیتاجاقوام 

سه  نیا بهیوج نیتر یادیوبن نیتر یاساسکشور یو منافع مل یمل تیهواز دردفاع هیوعدل هینی، تقن

 وحقوق یمل تیثیحدرراه حفظ  تا دارد فهیوظ افغانستان یمل یحکومت و شورا. رودیبشمار م ارگان

و درراه  مثبت داشته تیفعال کشور یقانون اساس هیروح بهنظر ضیبدون هرگونه تبعملت افغانستان کافه 

 .آننه برخالف  کوشا باشد یوحدت مل میتحک
 

سازمان ملل متحد بنام  ممالک عضو یکیو تخن یمال یدالرکمک ها اردهایمل نسویبد ۳۰۰۲ازسال 

 یعده معدود کی کهیدرحال.  یشده نه بنام قوم خاص ریافغانستان ومساعدت به افغانها در کشور ما سراز

درمقابل نام افغان  یکه اگرعنا صر نجاستیسوال دراند  دهیگرد رابیسهنگفت  یها یکمکها نیازا

 گرددیم ادیبنام افغانستان  کهیدرکشور ی، پس با چه عنوان دارند تیاندازه حساس نیوافغانستان تا ا

 شوند؟یبهره ورم ریکشورفق نیا یایاز تمام مزاافراد ملت تر ازهمه شیب داده و هیقدرت تک کهیبرار

 
 شدت نموده کهکسب نویسندگان کشورازچندیست به اندازه  کتعدادیجبهه گیریهای سمتی، زبانی وقومی 

حیثیت مردم افغانستان شرف وبجای دفاع ازهویت ملی، افتخارات تاریخی و حفظ عدٔه از قلم بدستان 

صادقانه  گله ها و  یعده ا دیشا .کنندیمهای شانرا چون شمشیرهای برانی درمقابل هم استعمال خامه 

 انیم نیدر واما ،باشدید و گذشته داشته با شند که مسأله قابل درک مموجو طیاز شرا یها یتینارضا

متداوم  ،کیستماتیبطورسبا استفاده ازاحساسات مردم منافع شان درمنطقه  نیعالقمند به تأم یکشورها

 . زنندیافغانستان م یمل تیوحاکم یاسیس تیموجود شهیبه ر شهیت یاسیمشخص س یازبرنامه ها یوبا تأس

 

 یپاکستان و جمهور یافغانستان بخصوص کشورها گانیهمسا انهیآشکارو توسعه جو یاستهایبا آنکه س

امن عامه را دروطن ما مختل ، یاسالم یهمکار هیو روح یحسن همجوار هیروبرخالف  رانیا یاسالم

 نگونهیدوامدار نبوده و ا چگاهیافغانستان ه یاقوام نظر بساختمان اجتماع انیاختالفات م یول ،سازدیم

قابل حل  یمردم یوجرگه ها یاالفغان نیبتفاهمات  جهینتدر درنزد قاطبه ملت افغانستان همواره لیمسا

 تیبه پا خاسته وازتمام گانگانیپرافتخارخود در مقابل ظلم و تجاوز ب خیافغانها درهرمقطع ازتار. باشدیم

تا  ۸۱۲۱ازسال  سیوانگلکه سه جنگ افغان  خود قاطعانه دفاع نموده اند یمل سیونوام یارض

 .مدعاست نیشاهد ا نیبهتر ۸۱۱۰وشکست قشون سرخ درافغانستان دردهه ۸۱۸۱

 

جنگ اول افغان  عیدرمورد وقامؤرخ بزرگ افغانستان محمد غبار رغالمیمرحوم م ارتباط نیدر

،  یهللا لوگر نی، ام یخان کوهدامن یرمسجدیواشتراک تمام سران اقوام افغانستان مانند م سیوانگل

شجاع ( سردار)قزل باش ، نواب زمان خان  نیخان ازبک، آغا حس یردی، امام و ییعبدهللا خان اچکزا

 دیجن ری، م یی، مال احمد برنج فروش ، دوست محمد خان غلجا ی، اکبر خوابگاه( سردار)الدوله خان 

 راکبرخانیوز یکارنامه ها ودربارهو  نگاردیاز تمام اکناف و اقشار افغانستان م یمل گریوسران د یکابل

افغانها در برابر  یوحدت مل انگریدارد که نما یشرح مفصل سیقشون متجاوز انگل هیدرجنگ افغانها عل

 (   ۸۷۲تا  ۸۳۱ص  ۸۲۳۱چاپ مطبعه کابل سال  خیتار ریافغانستان در مس) .باشدیم گانگانیتجاوزات ب

 

 یکه درطواقعیت است و نمیتوان حقوق قانونی ملتی راموجودیت سیاسی و فرهگی افغانستان یک امروز

با گرایش های نژاد پرستانه وحس برتری جویی ها ی  داشته اند،  یناگسست یها وندیباهم پ یقرون متماد

 .انکار نمود دالیل سیاسی واقع بینانه نظربه  غیر

 

 شودیملت افغانستان داد مبخورد  دخلیز یتوسط کشورهاارتباط  نیدر کهیموضوعاتاز  یکی :داشت ادی 

منافع  نیتأم یدرافغانستان برا یبرآتش اختالفات قومتا  کلمه افغان با نام  پشتون استگره دادن 

بر گرفته شده   شهیردرکلمه افغان  یخیبه منابع دست اول تار با مراجعه ، اما دامن بزننددرازمدت شان 

که  درهردو زبان  باشدیم تیکریدرزبان سانس سوارکار یبه معن Aśvakan « اسوه کان»از اصطالح 

 یاسالم یفرهنگستانهادر  یرانیمؤرخ ا یاسعد یمرتض معمول گشته است چنانچه یپشتو و در یعنی
 کهایدرنزد اعراب هم بر پشتونها وهم برتاج «بیسوارکار نج» یافغان به معن ای اوه گانهنام : نگاردیم

 .دییمراجعه نما افتهیذکر  یدر پا ورق کهیمورد لطفا به منابع ا نیدر  شتریمعلومات ب یبرا .شدیاطالق م
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_________________________________________________________________ 

 

 :ها یپا ورقو  میضما
 

 لغت به تلفظ  نیا باشدیم تیکریکه کهن تر از زبان سانس Prakrit تیپراکر ییایدرزبان هندوآر :اول
 .است دادهیرا م ریسوار کار دل یآمده که معن Avagānāاوه گانا 

Asvaka = Afghan: The Numismatic Chronicle, 1893, p 100, Royal Numismatic Society 

 
 یشناس شهیر ای Etymology  یتومالوجیا یرشته تخصص ، بخصوص یزبانشناس علم ازنگاه :دوم

اپکان  ،تیپراکر ییایدرزبان هندوآر Avagānā تیکریدرسانس  Aśvakan اصطالح کلمات  یخیتار

.  است افتهیذکر رومنکویگر یمیدرمتون قد (Assakenoi= horseman) یواشکانو ،یاشاکان یدرپهلو

  
Gommans, Jos J. L. (1995). The Rise of the Indo-Afghan Empire: C. 1710-1780. BRILL p. 16 

 

 .J.Wجان مک کرندل  چون یوزبانشناسان معروف نیحواله مؤرخ به« افغان»اصطالح  :سوم

McCrindle وسیکلیری، ا É.Reclus نارویجی سنیل ستنیکر ،یفرانسو Christian Lassen 

ها به سوارکارن  زمانهریبود که ازد یلقب یویبرتان  Alexander Cunningham  کوگنهام  الکساندرو

تعلق  داشتند ییاوستا نیاطراف کابل که آئ و ،سایکاپ میقد نیساکن کامبوچه هاو ( بدخشان) یباختر

  کرده است دیتائزین تیکرینظررا آگره واال محقق معروف هند درزبان سانس نیا .گرفتیم
 

2. (Great Britain); Awq, 1983, p 5;Alexander, p 87,  

3.Alexander Cunningham; India as Seen in the Brhatsamhita of Varahamihira, 1969, p 70 

4.J. W. McCrindle says that the modern Afghanistan -- the Kaofu (Kambu) of Hiun Tsang was 

ancient Kamboja, and the name Afghan evidently derives from the Ashavakan, the Assakenoi of 

Arrian, the Roman historian.  

5.In (Sanskrit), the word ashva  and in (Prakrit) assa means "horse.” Consequently Ashvaka in 

(Prakrit) means "horseman", "horse people"  "land of horses" as well as "horse breeders" thus 

Avagānā  =Afghans, which means Chevaliers, according to Christian Lassen, M. V. de Saint 

Martin, É. Reclus, and many modern scholars. 

Aggarwala Grammatical Dictionary of Sanskrit (Vedic): 700 Complete Reviews.., 1953, p 48 

 

 . ستیگریوهمان اصطالح به تلفظ دآمده  شهیر نیازع یساسان های درکتیبهبکان واپگان ا: چهارم

 
 ،  نقش رستم ، معبد  زردشت ، یالدیقرن  سوم م یونانیو  یاشکان یپهلو یبزبابها یشاهپورساسان بهیکت) 

 ( .رازیش ۸۱۸۱، سال چاپ  ۸۱۸جلد چهارم ص  کاگویش یباستان شناس میت

 

 یدرالفبا که( گ)و ( پ)حروف  کهیازآنجابه مرورزمان افتاده ( س)حرف  ینظربه مطالعات زبانشناس

 .است دهیگردنگاشته و تلفظ « افغان» یدرادواراسالم« اپگان»معرب کلمه  ،وجود ندارد یزبان عرب

  

 لیپرورشگاه اسپان اص کهیجا شمال هندوکش یباختردرجلگه ها اسپه گان ایسلسله شاهان اسپه  :پنجم 

 شیهزاره دوم پ مهیشانرا اساس گزارده ودامنه اقتدارشان را درن ییمقرفرمانروا نیوتازنده بود نخست

 ،  شاهان یک ییدرفرهنگ اوستا .گسترش دادند ( لمندیکندهار و ه) ایآراکوزتا کابل و الدیازم

بلخ کلمه اسپ را پساوند نام  میوشاهان قد بود یریودل یوداشتن اسپان ممتازعالمه سلحشور یسوارکار

لقب ضحاک بود  ورآسپیامثال آن که ب گشتاسپ، زراسپ، ارجاسپ و لهرساپ،  مانند ساختندیم شیخو

 :دیگو یقیدقچنانچه  .پورشاسپ لقب پدرزردشت و

 

 تخـت لهــــــراسپ داد را چوگشتاسپ

 رخت بست بر و تخت از آمد فــــرود

 ر نـوبـهـا بـران شـد یـن گــز بــبــــلخ

 روزگـار بـدان پـرســــتـان یــزدان که

 چـنـان داشـتــنـــدی را جــای آن مــر

 زمـان ایــن تــازیان را مــرمـکه که

https://books.google.co.uk/books?id=-2TH8UYeAaoC&pg=PA16
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89lis%C3%A9e_Reclus
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89lis%C3%A9e_Reclus
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Lassen
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Cunningham
http://en.wikipedia.org/wiki/Hiun_Tsang
http://en.wikipedia.org/wiki/Sanskrit
http://en.wikipedia.org/wiki/Ashva
http://en.wikipedia.org/wiki/Prakrit
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Lassen
http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89lis%C3%A9e_Reclus
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 لیمحل پرورش اص ابیسرسبز بدخشان ، سمنگان ، قندز، بلخ ، جوزجان و فار یکه جلگه ها هستیبد

و  رومندیاسپان ن تیو ترب ینسل اسپ درازمنه باستان بود و تاکنون مردمان آن به سوارکار نیتر

هارود دامنه اقتدار سوار کارن  یورستیونیدر  تیکریاستاد زبان سانس تزلیداکتر و .تندرومشهورند

 .داندیم( قندهار) ایو ازآنجا تا اراکوز( کامپوچا) سایا از باختر تا کابل و کاپر( اسوه کان)

 
“It also extends  to Kamboja including Kapisa/Kabul valleys to Arachosia/Kandahar.”              

(Persica-9, p 92, fn 81. Michael Witzel). 
 

 

ها  یبا اشکانو یو یهمرهان اسکندرازجنگها یاداشتهایرومن به حوله خنگاریتار Arrian انیآر :ششم

 .دهدیسوارکاران افغان دراطراف کابل گزارش م یعنی

 
Ref: Scottish Geographical Magazine, 1999, p 275, Royal Scottish Geographical Society. 

 
 ۸۲۳۱درسال  کهیسفر یادشتهایدر ،زبان یعرب یمعروف مراکش احیابن بطوطه واقعه نگاروس 

برخورده است که به زبان  یدرکابل به مردمان نگاردینموده م یاسالم یشرق یبه کشورها یالدیم

کلمه اففان وجود  هیوجه تسم زدرموردین یگرید یمقوله ها.نددینامیم افغان تکلم نموده وخودرا یفارس

 یهند بخاطر جنبه افسانو یمخزن االفغان دربارمغل سندهینو ینعمت هللا هرو اتیمانند نظر دارد که

 امرمتفق االقول اند که اصطالح نیو زبانشاسان به ا نیاکثر محقق نرویاز. است افتهیثبوت ن بودن آن

  .یخاص لهیقب ایقوم و ه، نه بافتیالق مطبوده که به سوارکاران ا یلقب ومرتبت اففان
 

 اش تحقیقی های دررساله بیرونی ابوریحان مثال بطور آمد، افغان تلفظ به ابگان در ادواراسالمی کلمه

 به تا چین ازمرز را هندوکش های کوه( زیتون گیاه دربیان) الصیدنهو( سوم اقلیم دربیان) التفهیم مثل

آو گان  ایکلمه آبگان  ییدرمتون اوستا قیبه اساس تحق .است خوانده افغانان های کوه نام به بست و زابل

 :گفته نیدرشهنامه چن یچناچه فردوسمشهود است زین انیعهد غزنو اتیاصطالح درادب نیکه ا افتهیذکر

 

 كش چو شیروى و چون آوگان  سپه سـپـهـــدار چـون قـارن كاو گـــان

 
یا فارسی  درزبان دری« ستان»است و پساوند « افغان» شکل  باستانی کلمه« اوگان»واژه  درین بیت

این معنی را ارائه میدارد  «خوا»اصطالح افغانستان را به میان آورده است که درزبان پشتو پساوند 

  .آن و امثال( جای سرسبز)مانند پشتونخوا ، زرغون خوا 

 

زیم دیده میتوانیم که قلمرو اگربه نقشه های جهان کهن چه دراروپا وچه درقاره آسیا نظری بیاندا

امپراتوری ها وخطه های تاریخی همواره درحال تبدل وتغییر بوده و نظر به لشکر کشی جهانگشایان و 

درجهان کهن و دوره قرون . قدیم گاه بزرگ وگاه کوچک شده اند نظامی سلسله های شاهی شکستهای یا

ردید مانند امپراتوری ساسانی ، امپراتوری وسطی قلمرو دولت ها بنام سلسله های پادشا هان یاد میگ

 .غزنوی ، قلمروخلفای عباسی ، امپراتوری تیموری، امپراتوری عثمانی ، امپراتوری درانی و امثال آن

معین خبری نبود، اما حوزه  درآنوقت از کشورهای جهان به شکل امروزی با حدود اربعه وسرحدات

با هویت سیاسی  دولت های ملی یا  Nation Satesمفکوره .های فرهنگی تا حدودی مشخص بودند

 .نزدهم بوجود آمد درقرن شتریقرن هژدهم وب ریدر اخمعین وسرحدات معین 

 

، اگر مراد این شاهان ندرویکار آمددرقرن هژدهم وقرن نزدهم که سلسله شا هان هوتکی ودرانی یهنگام

پشتونخوا یا پستونستان  بنام اسم این مملکت رابرتری جویی اقوام پشتون برقبایل واقوم دیگر کشورمیبود 

 اصطالح افغان بیشتر مستعمل شد که لقب دلیران و سوارکارن  آنها یدوره زمادار، اما در کردندیم ادی

 .برهمه اقوام شریف مملکت اطالق گردیده میتوانستبشمول پشتونها بود و 

 

میرویس خان هوتک واحمدشاه درانی  .کرد درقرون هژدهم و نزدهم ادبیات دری و پشتو همزمان رشد 

واخراج  نیپس ازشکست گرگ خانچنانچه میرویس . هم بزبان پشتو وهم بزبان دری شعر میسرودند 

 رشیدررد پذ یبزبان در شعررا نیا یالدیم ۸۷۸۰سال  یخیجرگه تار هیاز قندهاردرلو یصفو یقوا

 :  خطاب به مردم  قرائت نمود یپادشاه
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 که شاهی کنمنه خدمت نمودم 

 به تخت شهی کج کالهی کنم

 نه دیهیم شاهی بود درخورم

 چاکرم نیکه من بهرتان کمتر
 

 : یبه زبان در یاحمدشاه دران اتیهم نمونه ازاب نیاو

 

 نا شاد رفته باشد یمظلوم از درو          کزداد رفته باشد  یریبرام یوایا
 

  یعهد دران یوفرهنگ ی، مبحث اوضاع فکریبیمختصرافغانستان اثرشا دروان پوهاند حب خیتار)

 (مسلمان افغانستان نی، سازمان مهاجر۸۲۱۱،  چاپ مجدد سال  ۲۸۳تا  ۲۰۳ص  

 

درکار  یداشتند واگر تعصب یعالقه مفرط یدر اتی، شاه زمان و اوالده شان همه به ادبیدران مورشاهیت
 . دندیکوشینم یبه رشد شعروادب در بودیم
  

 روانیوپRichard Frye  یفرا چاردیر ،مانند جوزف مارکوات یازخاورشناسان غرب یگرچه برخ

 و در۸۷۳۷افغانستان را پس ازسال   خیتار رانیا یپهلو میبا رژ کشانینسبت ارتباطا ت به نزدبه  شان
 یبنام افغانستان  نسبت به نامگزار یکشور تیموجدبازهم  یول شمارندیموارد قرن نزدهم م یبعض

 .تراست میقد اریبس ۸۱۳۷دولت پاکستان درسال  لیتشکو   ۸۱۲۸درسال  رانیا یرسم
  

 

 افغانستان فیوسعادت ملت شر یسربلند دیبه ام

 
 ایرجنی، و ۳۰۸۸آگست  ۸ دیحامد نو

 

 

 

 

 


