
برل�ن آلمان          انجن�ر خل�ل الله معروفى 

افغان , افغانى , افغانستانى
۲۰۰۴برل�ن,  جوال�ى 

بخش اول

 جر�ده% «ام�ـد» بچاپ رسان�ده اند, ز�ر عنوان (استـعمال نام «افغانسـتانى» جرم۶۳۲آقاى «ولى احمد نورى» مـضمونى را در شماره% 
است). بالفاصله در دو ستون پهلوى آن جواب�ه هاى آقاى «عبدالله رها» و آقـاى «محمد قوى» كوشان, جلب نظر م�كند. آقاى  نورى

نوشته% خود  را روى صح�فه% جهانى انترنت  ن�ز گذاشته اند, تا در دسترس افغانان سراسر جهان و نشر�ات ا�شان قرار گ�رد.
, حركت كرده و به افـغانسـتان و جـم�ع مـردم آن بنظر بنده ا�شـان از احسـاسات پاك  وطـندوستى و از خـاستگاه عـشق و عالقـه به 

نوشـتن مقـاله% خـود پرداختـه اند. ولى حـ�W و هزاران ح�ـW, كه قـالب بس�ـار زننده  و توه�ن آمـ�ـزى  را انتخـاب كـرده اند. و چه بسا كـه
مدعا , قـربان كلمات و عبارات تند, گرد�ـده است. اگر ا�شان داعـ�ـه% خود  را, كه از نگاه ا�ن بـنده% خدا كامالً مشـروع , بجا و به موقع

) و قالب ز�بنده اى تقد�م م�كردند, به �ق�ن كه هم گپ شان به كرسى مى نشست و هم دل كسى آزرده نمى۱در لباس مقبول ( است , 
هم لعل بدست مى آمد و هم �ار نمى رنج�د.شد, �عنى 

اما چه چاره كـه وقتى احسـاسات ما افغـانها جر�حـه دار گردد و به اصطالح تور بخورد , سـر از پا گم مى كن�م و مى خواه�م زمـ�ن و زمان
را «به دگـه روى چپه كن�م». كـاش  افغـانان در هر موقـع�ـتى مى توانستـند از خو�شـتن دارى كار بگ�ـرند و از راهى پ�ش آ�ند كـه ادعاى
برحق ا�شـان واقعـاً به گـوش هاى شنوا بر خـورده و مورد قـبـول  قرار گـ�رد. بر افـروخـته شـدن و از احـساسـات كار گـرفـتن ,اما مـتـأسفـانه

خاص�ت  خانه زاد ما افغان هاست.
حـدوداً  �ك  و ن�م سـال پ�ش هم , نو�سنده%  مـحـترمى بـه نام داكتـر كـوهـدامـنى ,  مـوضـوع مشـابهى را مطرح كـرده  و مع االسW  از عـ�ن
لهجه% كوبنده كار گـرفته بودند. نوشته% ا�شان هم نت�جه% چندان در خـور نداشت, و به بازتاب تند چند نو�سنده مواجه گرد�د. مـن در آن

 ام�د منتـشر شد. تا جا�ى كه برا�ـم مـعلـوم گـرد�ـد, گـو�ا نوشته ام۵۶۷زمان مضـمون « جدال بر سر كلمات» را نوشتم, كـه در شماره% 
مـقـبـول نظر بسـا خـوانندگـان امـ�ـد قـرار گـرفت, از جـمله مـقـبـول خـاطر نو�سنده%  بـزرگـوار و شـخـصـ�ت مـعـزز و واجب االحـتـرامى,  چون

) تمج�د كـردنـد, و آنقدر۲ ام�د مقاله اى نوشتند و از�ن هـ�چمدان قلم شكسته (۵۶۹جناب «امان الـمك جاللـه» . ا�شان در شماره% 
تمجـ�د كـردند,  كه كم بود از شرم آب شـوم. ا�شان از د�د بزرگـوارانـه% خود بر ا�ن مـسك�ن نظر افگنده بودند, ورنه در خود چـ�زى نمى
ب�نم كـه سـزاوار چـند�ن تحـسـ�ن  باشـد. امـا بخـود مـى بالم , كـه مـورد ذره نوازى آن عـال�ـجـاب قـرار گـرفـتـه ام. (خـوانـنده% خـواهنده را به

مطالعه% آن مقاله% خود دعوت م�كنم).
بعد از�ن مقدمه مى روم به اصل مسألـه :

اسـتعـمال كلمـه% «افغـانستـانى»  بجـاى «افغـان» بر خالف حـدس دوستـان , مـوضوع خـاص  و منـوط  زبان ن�ـست, كه بگو��م: «خـوب,
زبان �ك پد�ده% اجـتـماعـ�سـت و مانند هر پد�ـده % د�گر اجتـمـاعى, در تحول و تطور اسـت, واژه ها و كلمات زاده مى شـونـد �ا از ب�ـرون
وارد زبان مى گـردند, واژه ها پ�ر مـ�ـشوند, مى مـ�ـرند و متـروك و تار�خى مى شـوند و جاى خـود را به كلمـات تازه م�ـدهند و...» ا�ن
مــسـأله را نـمـ�ــتـوان بـا چن�ن د�دى تشــر�ح كــرد,  ز�را مــوضـوع اســاس و منشــأ د�گرى دارد. از نظر مـن ابجـد نو�ـس, ا�ن مـوضــوع از دو

 استوار م�باشد. ا�ن دو حساس�ت,اغراض غ�ر زبانى حساس�ت آب مى خورد, و بلكه  از هم�ن دو مـنبع سرچشمه م�گ�رد  و بر روى 
كه در حق�قت �ك واحد  را  تشك�ل م�دهد, عبارتست از :



  »۲«  

 بر افغانستان حكم چالنده  و دگر اقوام را سركوب كرده.قوم پشتون  ا�نكه در دو و ن�م  سده% اخ�ر گو�ا  )۱ 
 حساس�ت در مقابل كلمه% «افغان» و تك قومى بودن نام «افغانستان».)۲

من در�ن زم�نه% خاص ولى حاد, عجالتاً باختصار م�نو�سم, بُوَد كه درِ صحبت باز گردد و د�گران به تفص�ل گپ بزنند.
خراسان -  و نه تنها در�ن اواخر -  بس�ار شن�ده مى شود كه در دو و ن�ـم صد سال اخ�ر و از زمانى كـه بـر و�رانه هاى   در�ن اواخر

قومكشورى بنام «افغانستان» قد برافراخته, گو�ا قوم پشتون  بر آن حكم رانده . بلى م�گو�ند كه در�ن مدت دو و ن�م قرنه ,  
 اگر بى طرفانه و خالى از غرض به موضوع بپرداز�م ,را سركوب كرده.پشتون بر افغانستان حكمروا�ى نموده  و اقوام د�گر 
مى ب�ن�م كه ا�ن ادعاء با واقع�ت هاى تار�خى وفق نمى كند.

 , كه از جملـه در�ـن مدت فقط دو سُالسه% سدوزائى (ابـدالى) و محمد زا�ى, مختلWصد قب�لهُدو قوم پشتون متشكل است از  
قدرت را در دست داشته اند, و اگر دق�ق تر گفته شود, افراد  و اشخاصى  از دو خاندان سدوزا�ى و محمد زا�ى, بر كشور حكم

رانده اند  و نه كل ا�ن دو خاندان. وقت�كه مدعا حتى در موردِ دو خاندان و دو عش�ره و دو قب�له صادق نباشـد,  به تحق�ق و هر آ�ـنه
 هم,  هرگز صدق نخواهد كرد . قباى حكام  را بر انـدامِ اقوام پوشانـدن , جـز ء را كلقوم پشتون كه در مورد دو صد قب�له , �عنى

پنداشتن, صغرى را بجاى كبرى گذاشتن  و سپس نت�جه گرفتن, نه تنها دردى را دوا نم�كند و جنجال برانگ�ز است, بلكه جفائ�ست
بر واقع�ت ها  و بهتان�ست بر دامان تار�خ.

«برنت گالتزر» ضمن مقالـه% خود در كتاب «افغانستان - طالبان  و س�است هاى جهانى» مى نو�سد : « گفته مى شود كه پشتون ها
 سال  بر كشور افغانستان حكومت كرده انـد. در واقـع ا�ن حكومت پشتون ها نبـوده, بلكه حكومت حاكمان پشتون بوده است.۲۵۰

حكام پشتون  بر مردم مختلفى حكومت كرده اند, اما هرگز تمام پشتون ها , و نه حتى اكثر�ت آنها , حاكم نبودند ; و اداره% واقعى و
)۳شهرى واگذار م�گرد�د.» ( روز مرهُ كشور عمدتاً به غ�ر پشتونها , �عنى نخبگان فارسى زبان

اگـر در�ن مدت جـفـا�ى بر مردم  رفـتـه, بر همه رفـتـه, هم بر پشـتون, هم بر تاجـ�ك, هم بر اوزب�ك, هم بـر هزاره و هم بر د�گران. مـؤرخ
 جلد دوم افغانستان در مس�ر تار�خ , وضع مردم۸۰راستگو , مردم دوست  و افـغانستان اند�ش, مرحوم م�ـر غالم محمد غبـار در صفحه% 

افغانستـان را در قرن ب�ستم ا�نطور شرح م�ـدهـد : «مردم افغانستان مسـاو�انه ز�ر بار دولت مستبد از فقر و مـرض و جهل مى خـمـ�دند.
تـوده هـاى مـردم پـشـتــو زبان در وال�ـات پكتــ�ــا و ننگرهار و قـندهار از تـوده هـاى مـردم درى زبـان و تركى  زبان كــشــور كــمــتـر رنـج نمى
كـش�ـدند... مردم پـكت�ـا آرد جوارى  را تلـخ كرده مى خـوردند تا صـرفه اى بعـمل آ�د. مـردم ننگرهار, حتى زنان آنـها, پاى برهنه كـوه و
دشت  را مى پ�ـمـا�ند تا لقـمه% نانى بـدست آرند. در دهكـده هاى فـراه نه ا�نكه زن و مـرد و طفل پ�ـزار نداشتنـد, چراغ و قند را هم نمى
شناخـتند. در دهات قنـدهار مـردم جز از كـلبـه% گلـ�ـن و كـُوسَى , مـالك ه�ـچ چ�ـزى نبـودنـد و روى خـاك مى نشـسـتند. ا�ن چهـره% واقـعى

) و زور طبقات حاكمه% افغانستان , كوفته مى شوند.»۴زندگانى مـلـ�ون ها نفوس كشور افغانستان است, كه ز�ر پاى خدمه(
البـتــه نمـ�ـتــوان انكار كـرد, كـه بعــضـاَ بعض گـروهـهـاى مـردم , مـشــخـصـاَ مـورد ســركـوب بى امـان حكـومـتـهـا قــرار گـرفـتـه اند و �ـا ا�نكه
گروهـهائى از مردم  بر ضد گروهـهاى د�گرى استعمال شـده اند  و �ا كه جنوب بر ضد شمال بر انگ�خته شده است. اما ا�ن كارروا�ى
هائ�ست كـه در اثر اغواء , تفـت�ن و تحر�ك زمـامداران و اختـ�ارداران صـورت گرفتـه و نبا�د بنام مردم و اقـوام ختم شـود. متأسـفانه توده
هاى مـردم  بخاطر نا آگـاهى , و �ا كم آگاهى خـود, مدام مـورد سوء اسـتفاده قـرار گرفـته اند. تبـع�ض بكار بـستن و تفـرقه انداختـن, كار

.نه كار مردم استبداد و حكام خود كام و گماشتگان ا�شان و  �ا كار اشخاص پرك�نه و مفتن است, 
البـته سُلـطـه% دودمـان ها بر �ك كـشور, نـه مـربـوط به دوصـد و پنجا ه سـال اخ�ـر افغـانسـتان است, و نه منوط به تـار�خ افغـانستـان. چن�ن

امرى را در تار�خ اكثر ممالك جهان مى ب�ن�م.



  »۳«   

 بسا كـسانِ چن�ن اند�ش , بر نام افغانسـتان است , كه منسوب بـه �ك قـوم خاص مى باشد. هـ�چ جاى شك ن�ـست, كه تمسك دوم
نام هاى تار�ـخى افـغـانســتـان - آر�ـانــا , ا�ـران  و  خـراسـان -  بـه مـراتب  رسـاتر,  شــامل تر و  در  برگـ�ــرنده  تر انـد. ا�نكـه  نام وطـن

خالصه خالل �كى دو جمله عز�ـز ما «افغانستان» چطـور و از كجا نشأت كرده,  بحث مفصل تار�خى را ا�جاب مى كند و نتوان در
اش كـرد ,  چـنانكه جـناب «رها» نمــوده انــد. آنچــه را در�ن جـــا به صــراحت مــ�ــتـــوانم بگو�م, ا�ـنست كــه نـام كنونى  وطن مـــا از ه�چ

 مى شدند, چون نام بسا كشور هاىبى هو�ت نمى كند.  و اگر چـن�ن مى بود , نصW مردم دن�ا سلب هو�تشهروند و باشنده%  آن 
گـذاشته شده است. اگر مثال هائى در زم�نه بزن�م :�ك قوم جهان , بحساب 

تاج�كستان  -  سر زمـ�ـن تاجـ�ـك ها ;  اوزب�كستان  - كشور اوزبـ�ـك  ها ;  تركـمنستان  -  د�ـار تـركـمـن ها ;  قزاقستان -
مملكت قـزاق ها ;  قرغزستان - سرزم�ن قرغز ها ;  ترك�ه - سرزم�ن ترك ها ;  فرانسه - كشور فرانك ها ; (قومى از نـژاد جـرمـن
كـه در زبان عام ما فرنگ �ـا فرنـگى گفته م�شود) ; روس�ه (فدرس�ون روس�ه)- كشور روس ها ;  بنگلـه د�ش - د�ـار بنگـالى ها ;

تا�لند - مملكت تى ها ;  جمهورى چك - كشور چك ها ;  و غ�ره و غ�ره.  چرب  و ش�ر�ن تر از�نها «عربستان سعودى»  و « اردن
هاشمى �ا اردن�ه% هاشم�ه» (كشور «اردن» در گذشته% نه چندان دور , هم�ن طور نام�ده مى شد) است, كه تمام كشور بنام �ك

خاندان, خوانده م�شود.
 , و ا�نكه در تاج�كستان نصW مردم قوم�ت تاج�ك ندارند , در هند و �ا بحساب مااما كور هم م�داند كه دلـده شور است

هندوستان (سرزم�ن هـنـدو ها) ب�شتر از دو صد مل�ـون مسلمان زندگى دارند ;  در قـزاقستان چند ملـ�ـون روس و آلمانى  و غ�رهم
م�ز�ند ;  ب�ست ملـ�ـون نـفوس تركـ�ـه  را كُرد ها مى سازند(آر�ا�ى تباران) ;  در كشور ا�ران (سرزم�ن آر�ائ�ان) چند ملـ�ـون عرب

  جمهورى۸۸(سامى) و چند�ن ملـ�ـون ترك و تركمن و د�گر وابستگان تورانى وجود دارند ;  در فدراس�ون روس�ه (متشكل از 
مختلW) ده ها مل�ون تاتار , قزاق , چچن , انگوش و غ�ره جـزء باشندگان ا�ن سر زمـ�ـن فراخـنـد ;  در سر زم�ن چك  سه ملـ�ـون

آلمانى زندگى دارند , در عربستان سعودى نود و نه اعشار�ه نه نه نه نه در صد مردم , فارغ از آل سعودند.
 در مورد اسـتعـمال كلمـه% «افغانسـتانى» بجـاى «افغـان» درست بوده باشد, امـ�د است كه اسـتدالل مـختـصر و ن�مفرض�ـه% كم�نهاگر 

دُلمل («نـ�ـم دُرمل» بحـسـاب مـعـمـول مـا) بنده , را ه  را براى بحـث هاى مـفـصل و مـسـتـدل همـوطنانـم بكشـا�د. شـا�ـد تـعــداد مـعـدود
چـ�ـز فـهـمـان ما, كـه  طـرفـدار چن�ن اسـتعـمال انـد,  قـنـاعت كنـند و كـار برد كلـمه% «افـغانسـتانى» مـنــتـفى گــردد.  بى پرده و پوست
كنده با�د گفت كه ا�ن موضوع فقط متوجه تعل�م �افـتگان  و قشر درس خوانـده و مكتب د�ده% ماست , ورنـه تـوده هاى ملـ�ونى مردم ما

در بند چن�ن مسا�ل ن�ستند و خوب است كه چن�ن  است, چون هم�ن ها�ند كه ضامن بقاى افغانستان عز�زند.
البـتـه چنانكه جناب رها فـرمـوده اند , ا�ن حق مـسلم مـردم ماست, كـه اگـر روزى بخـواهـنـد, نام  وطن خـود را تغـ�ـ�ر بـدهند.  ولى چن�ن

كارى فـقـط در شـرا�ـط صلـح  و صفا و در صورتى امكان پـذ�ـر است, كه مـردم ما, به آگاهى الزم دست �افته باشند.
 نوشته% خـود را  ز�ر عنوان «استعمـال نام  افغانستـانى « جرم » است» تقد�م مى كنند, مقـصد شان ازوقتى جناب ولى احمد نورى

« جـرم » به احـتـمـال قـوى «گنـاه» است, و نـه آنطور كـه جناب عـبـدالـه رها پنداشـتـه اند, و مـراتب سـه گـانه% قــانون جـزا�ى - قـبـاحت,
جنحه و جنا�ت  را از آن برون آورده اند.

 از مقاله% جناب نورى, مجبور به آوردن ا�ن مقدمه ام :براى بر رسى قسمتى
دسـتگاه لغـوى زبـان را «دسـتگاه باز و نا مـحـدود زبان » خـوانـده اند, چون از �كطرف ظرفـ�ت آن  نـا مـحـدود است  و از طرفى دروازه
ها�ش به روى هـر نوع لغـات از خــود (به اصطالح ا�ران�ــان خـودى) و ب�گـانه, باز مى باشــد. مـا جلو ورود لغــات ب�گانه را در زبـان خـود
گرفـته نمى توان�م,  از سـوى د�گر م�ـتوان�م از عناصـر موجـود , شب و روز لغات جـد�د ب�افر�نـ�م, همان قسـمى كه مـانع مردن و مـتروك

شدن كلمات ن�ز شده نم�توان�م. اما وظ�فه% ادبا و ادب�ات�ان است كه مانع بى بند و بارى در زم�نه گردند,  و نگذارند, كه ترك�بات
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نامـ�ـمــون  بخـورد مـردم داده شـده و در زبان مـعـمـول گـردد, ولو كـه ا�ن كـار بـه سـادگى مـ�ـسـر هم ن�ـست. چون افـغـان ها از آثـار مطبـوع
ا�ران استـفاده% گسـترده مى كنند, اصطالحـات ا�رانى خواهى نخواهـى, ذهن نش�ن ا�شان مـ�شود, خـواه چن�ن كلمات خـوش ساخت  بوده

 در زباننا واردباصطالح سره سازان و �ا اشخاص   پر عقده%و مطابق به قانون مندى زبان آفر�ده شده باشند و �ا ا�نكه از ذهن هاى 
فارسى تراو�ده باشند.

مى شمرد. هر زبان گنـج�نه% لـغات  و آفات زبان زبانشناسى مدرن , سـره سازى و سره نو�سى را در زبان ناروا دانستـه و آنرا در زمره% 
واژگـان خـود  را دارد , خـواه ا�ن لغـات از خـود زبان برخـاسـتـه باشـد, و �ا ا�نكه از زبان هاى د�ـگر وارد آن گـرد�ده باشـد. امـا همـ�نكه
كلمه اى از زبانهاى ب�گانه وارد �ك زبان شد و ورد زبان عام گرد�د و درگفتار كوچه و بازار بكار رفت, د�گر نم�توان آنرا «ب�گانه»

خواند. بعضى كسان كه ذهن ب�شتر شان از سرچشمه% تعصب ناس�ونال�ستى آب م�خورد, بر خالف ا�ن پرنس�پ عمل كرده و مى
خواهند زبان خود را از لغات باصطالح خود شان « ب�گانه » بسُترند و پالوده بسازند. چن�ن سره سازان و سره نو�سان را در كشور

 هم اند, از زبانجا افتادها�ران بس�ار سراغ دار�م. ا�نان مى خواهند كلمات«ب�گانه» را ولو كه معمول و به اصطالح خود شان  
فارسى حذف كنند و كلمات نامأنوس, مرده , متروك و خود ساخته% بدساخت را بجاى آن بكار برند. براى ا�نكه خواننده% عز�ز

منظرى از�ن مَضحكه پ�دا كند, مثال ها�ى را در زم�نه ذكر مى كنم :
 :- استعمال كلمات خود ساخته% بدساخت و نامأنوس۱

« سه بر» در عوض « مثلث » ; « كار واژه » در عوض « فعل» ;  « نام واژه » در عوض «اسم» ;  «كارما�ه» در عوض « انرژى �ا
انرجى» ;  «هما�ش» در عوض «كنفرانس» ;  « را�ـانه » در عوض « كمپ�وتر» ;  «ترابرى» در عوض «حمل و نقل» ; «نشست»

در عوض « جلسه» ; «تنش» در عوض « تشنج» ;« فرآ�ند» در عوض «روند, جر�ان, پروسه»; «پرونده» در عوض « دوس�ه»
(لغت فرانسوى) ;  «فرنش�ن» در عوض « رئ�س» ; «نشانى» در عوض « آدرس» ;  «چالش» در عوض «چلنج» ;  «دهشت افگن»

در عوض  لغت جهانى «ترور�ست» و غ�ره و غ�ره.
- استعمال كلمات مرده , متروك و تار�خى :۲

« آفـنـد» بجـاى « حـملـه » ;  «پدآفند» بجـاى «دفـاع» ;  «خـوش خ�م» بـجاى «نجـ�ب, سـازگـار و ن�ك فـرجام» ;  «بدخـ�م» بجـاى
«خب�ث, ناساز , بد فرجام» و غ�ره غ�ره.

به گفـته% اسـتاد بزرگ دانشگاه تهران, داكـتر خـسرو فرشـ�د ورد,«كلمـه اى كه با عناصر مـرده و نا مفـهوم ساخـته شود, مـانند نوزاد�ست
)۵, نخواهد داشت.»(گورستان فراموشى كه مرده به دن�ا مى آ�د و ناگز�ر جا�ى بجز در

عــالى جنابان ســره نو�س , با هر چه كـلمـات «خــارجى» است , عناد مـى ورزند. البـتــه  ضــد�ت ا�شـان در بـرابر كلمــات عـربى, از همــه
 «كـشكـ�نه خـوار پشــمـ�نه پوشِ بـه ر�گ ب�ـابان پرورده»  را در زبـان فـارسىاعـراب�ـانشـد�دتر است. ا�نـان ننگ دارند كـه واژه هاى  

بكار بندند. ا�نـان گـو�ى مى خـواهند عصـبـ�ت هاى ناسـ�ـونال�ـستى خـود را بر فـرق زبان فـارسى سـوار كنند. اما ا�ـن كار�ست بـ�هـوده و
اسم  و فــعل و حــمله  و دفــاع و مـثـلث  و جلســه  و كنفــرانس  و كــمـپــ�ــوتر ونافــرجــام. چرا و به چه خــاطر لـغــاتى از قــبــ�ل 

را كه كامـالً مـتـداول و مأنـوس اند, از فارسى بر انداز�م??? بهتر است كه هم  و غم خود را در راه هاى  ترور�ست  و غ�ره و غ�ره
مـهـمـتر و جـدى تر بكـار انداز�م , عـلـم و فـن ب�ـآمـوز�ــم,  در علوم و تكنالوژى نو آورى كن�م, دست بـه اختـراع و اكـتـشـاف بزن�م  و كـار

ها�ى كن�م كه هم بدرد ما بخورد و هم مورد پذ�رش و تحس�ن جهان�ان قرار گ�رد.
ب�ـشتـر حاشـ�ه نمـى روم, ولى اگر كـسى بخواهد در زمـ�نه مـفصل تر بخـواند, صـفحـات مربوط  را در كـتـابهاى «دسـتور مـفصل امـروز» و

«گفتار هائى در باره% دستور زبان فارسى» هر دو اثر داكتر خسرو فرش�د ورد, مطالعه فرما�د.
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بعد از�ن حاشـ�ه روى ضرورى, در ارتباط به نوشـته% آقاى ولى احمد نورى, كـه فرموده اند : « در�ن چند سال اخـ�ر در بعض روزنامه ها
و نشر�ات خارج كشـور عده اى در صدد آنند كه كلمات فارسى ا�رانى را بعـوض كلمات سچه% درى �ا كلمات معـمول عربى كه در زبان

مُضحك ما عج�ن شده است, بكار برند, كه نه تنها خوش آ�ند ن�ست بلكه رنج آور است...» فقط تا آن حد موافقم كه نبا�د كلمات 
 بكار بر�ـم. فارسى درىفارسى ز�باى خودو  نامأنـوس فارسى ا�ران را , كه در باال بح�ث نمونه و  مشتى از خـروار ذكـر كـردم , در 

قسراً و  افغـانستان از بسـا جهات سـره تر , اص�ل تر و دست نخورده تر اسـت - صرف نظر از كلمات مـعدود د�وانى و ادارى پشتـو كه
 وارد آن گرد�ده , ولـى  بر دستگاه دستـورى  زبان فارسى ه�چ اثرى ندارد ( اصالت  زبان  ب�شتر با دستگاه دستورى  و  آوا�ى جبراً

(صـوتىِ) آن سنج�ـده مى شود, نه با دسـتگاه لـغـوى آن, كه همـ�شـه متـغ�ـر است) - و از بدعت هاى مـسخـره اى كه در فـارسى ا�ران راه
�افـتـه, تا حد ز�ـادى بر حذر مـانده. ا�ران�ـان وقـتى سـخن گـفتن درى مـارا - و خـصـوصـاً زبان عامـ�ـانه  و كـوچه و بازار مـارا مى شنوند,

  وقتى از دره ها و كوهپا�ه هاى افغانستاننـف�سى ها و فـروزانـفـر ها و بهار ها و خانلرى ها,غبطه مى خورند و حسد مى برند. 
 م�د�دند, لذت م�بردند و باصطالح خود شان حظزنده و گو�ا  را در زبان مردم مادرى قرون سوم و چارم هجرى د�دن م�كردند, و 

م�كردند. اتفاقاً ا�ن �گانه مورد�ست كه ا�ران�ان در كل و ا�ران�ان با انصاف و حقشناس بالخصوص در مورد  افغانان و زبان درى
. ( براى درك عملى ا�ن واقع�ت م�توان بر مقالهُ بنده «سرگى و د�رپا�ى واژه ها وو چه جانانه اقرار م�كنند  ا�شان اقرار م�كنند,

ح�W است كه «�وسW مصرى» خود را به « زر ام�د نظرى انداخت.) ۴۴۹اصطالحات در زبان درى افغانستان» در شماره 
ناسره%» ا�رانى بفروش�م.

امـا تمـام ا�ـن گپ ها مـانـع آن شـده نمى تـوانــد كه مـسـاعى گـسـتـرده% ا�ران�ـان دانشـمند و سـخـتكوش را در عـرصـه% زبان  فـارسى نـاد�ـده
بگـ�ـر�م, و سـپـاسمند و شكرگـزار زحمـات شـباروزى ا�شـان در تدو�ن و ترجـمه% آثار جـد�د و احـ�اء و تجـد�د چاپ متـون قـد�م و معـتبـر

فارسى نباش�م.
م به بعد و متأسـفانـه بـه اجازه% دولت وقت افغانستـان - رسماً به نام «ا�ران »۱۹۳۴ كشور فارس كه از سال در قسمت نام گذارىِ

مـسمى گـرد�ـد,  جناب كـوشـان كـامالً درست فـرموده اند. آنـچه را با�د اضـافـه كرد ا�نست كـه : حكومت افـغانسـتـان كه قـدرت عـام و
تامش در دست مـحمـد هاشم خـان  صدراعـظم مـطـلق العنان وقت قـرار داشت , مجـوز و اجازه نامـه% رسـمى دولت افغـانسـتان را در زمـ�نه

,  ولو با تحكم حكومت. منبر آن صحه گـذاشته بود صادر كرد كـه ه�ئتى با صالحـ�ت موضوع را به بر رسى گـرفته و بعد از آن  
 را بر مال سـازند, تـا اال و بـال تنهاه�ـئت صحـه گذاردر مـضمـون «جدال بر سـر كلمات» از آگـاهان وطنم خـواستـه بودم كه تركـ�ب 

 همـان زمـان افـغــانسـتـان  را در�ننخـبگان تار�خ و ادبدر گـردن مـال نـمـانـد. با تأسW كـه كـسـى لبـ�ك نگفت. مـن بـنده چند نام 
ارتبـاط شن�ده ام, ولـى تا اطم�نان حـاصل نكنم , هو�ت آن بـزرگان را كـه نام تار�خى وطن مـارا به مـفت به كشـور « فـارس» فروخـتند,
فاش نمى سازم. از وزارت خـارجه% حكومت انتقالـى افغانستان صـم�مانه, امـا جداً خواهش مى كنم كه به آرشـ�W خود نـظرى افگنده  و

.حقا�ـق تار�خى را نمى توان بر دوام مكنون نگه داشتموضوع را روشن بسازد. 
بعـد از ا�نكـه راجع بـه عـوامـل زمــ�نه سـاز ا�ن جنجـال , بـه ا�جـاز و اخـتـصـار گپ زده  شـد, در بـخش بعـدى به بحث لغــوى كلمـات سـه

گانه% «افغان» , «افغانى» و «افغانستانى» پرداخته خواهد شد.
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بخش دوم

بعد از�نكه در قسمت اول بر عوامـل زم�نه ساز ا�ن جنجال و جدال, به اختصار روشنى انداختـه شد, در�ن بخش به بحث لغوى كلمات
سه گانه% «افغان» , «افغانى» و «افغانستانى» پرداخته مى شود.

 كـهپشـتون «افـغـان»  �ا «اوغـان» در عـرف درى زبانان, مـعادل و مـرادف «پشـتـون» شـمـرده مـ�ـشود. البـتـه پشـتـو زبانان , خـود را -۱
 م�نامند. در مـورد شـجره% نسب افغانـان  و از نگاه مردم شناسى و قوم شناسى,  م�ـتوان«پشتو» شود  و  زبان  خود  را پشتانـهجمعش 

از جـلـد اول «افغـانستان در پـنج قـرن اخ�ـر» اثر مرحـوم م�ر مـحمد صـد�ق فرهنگ و خصـوصاً از كتـاب مـعتبـر «افغانان» اثر الــفـنستن
 ش در مـشهـد چاپ گـرد�ده ,۱۳۷۶انگل�س كـه بـا ترجـمـه%  آقـاى مـحـمـد آصW فكرت , از طرف بن�ــاد پژوهش هاى اسـالمى در سـال 

معلومات بالنسبه مفصل و مغتنمى را در�افت.
بعـد از رو�كار آمـدنِ كـشـور«افغـانسـتـان» كلمـه% «افـغـان»از حالـت خاص اصلـى بدر آمده و بـه معنـاى عام بر بـاشندگـان «افغـانسـتـان»

اطـالق گـرد�ـد. جناب ولى احمد نورى , از نگاه حقوقى در زم�نه پرتو كافى افگنده اند و ضرورت تكرار آن د�ده نمى شود.
جــمع درست «افـغــان» �ا «افــغـانـان» است و �ا« افـغــان ها». در ا�ران دوره% قــاجــار�ه «افـغــان» را به قــاعـده% عــربى جــمع مى بســتند و
«افـاغـنـه» مى گفـتند. گو�ند كه در عـقب چن�ن استعـمال , ن�ت سوئى نهـفته بوده و مـاننده% آن بوده, كه «فرعـون» را بشكل« فراعنه»

جمع بندند. فارسى زبانان را نشا�د كه كلمات غ�ر عربى - از جمله فارسى - را به قاعده% عربى جمع سازند.
 «افغانى» صفت نسبى افغان است , �عنى آنچه مربوط به « افغان»  باشد, و  به او نسبت بــرد. مثالً  «غ�ـرت افـغـانى» , «شـ�وه%-۲
افغانى» , «سالحـشورى افغانى» , « دانشمند افغانى» , «مقـامات افغانى» و غ�ره . در عرف درى زبانان مـا در سابق « زبان پشتو»  

 را«افغان»را ن�ز «افـغانى» مى گـفتند. واحد پولى افـغانسـتان هم «افغـانى» خوانـده مى شـود. ا�نكه بعض كسان  خـصوصـاً ا�ران�ان 
 �اد م�كنند, كامالً نادرسـت است و از بى اعتنائى شان به زبان فارسى حكا�ت م�كند. همان قـسمى كه نادرست است اگر«افغانى»

« روس» را «روسـى» بگـو��ــم , «چـك» را « چكـى» بگـو��ـم, « تاجــــــ�ك »  را « تـاجـــــ�كـى» بگـو��ـم, «قـــــرغــــــز» را«قـــــرغـــــزى»
بنامـ�م,«انگل�س» را «انـگل�ـسى» بنامـ�ـم , «ترك» را «تركى» بنـام�ــم , «كُرد»  را « كُـردى » بنامـ�ـم ; بـه همان تـناسب غلط است
كـه «افغـان» را «افغانى» بگو��م. امـا «افغان» را «افـغانى» خواندن , كـه در ب�ن مردم ا�ران كـامـالً  را�ـج است , به احتمـال قوى از

 درست كرده اند, «افغانى» را به ح�ث كشور دانسـته  و سپس « ى » نسبت را بر آن افـزوده«افغان»اعراب نشأت كرده. اعراب 
 اطالق گردد. از همـ�ن رو اعراب, «سـ�د جـمال الد�ن افغـان» را «افغـانى» �ا «االفغانـى» خوانند. «افغان») كشور۶كه به تبعه% (

  هم كشور خود را «افغان» مى خـوانـد ; چنانكـه فرمـا�ـد : «  من سكنه كابلخود متفكر بزرگ افغانستان  و س�د افغاناتفـاقاً 
 الس�ـد جمال الد�ن مـن سادات كنـر» �عنى [از ساكنان كابل , از اهالى افـغان «افغانسـتان» س�د جـمال الد�ن از االفـغـانمـن اهـالـى

)۷سادات كنر].(
 اول ارض مَـسَُ جـسمى تـرابها», [افـغـان «افغـانسـتان»اول�ن جـائ�ـست كه جـسـمم با خـاكش در تماس امـد]االفغانو �ا فرما�د:«ان  

)۸(
در باره%  س�ـد از زبان «ش�خ مـحمد عـبده» ,  شـاگرد بزرگ  و همـر زمش مى خوان�ـم : « سـ�د جمـال الد�ن پسر سـ�د صفـتر(صـفدر) از

)۹  بود كه به « س�د على ترمذى » محدث بزرگ نسبت م�برد...»( بالد افغانخانواده% بزرگ در
بد ن�ست در�ن جا قـصه اى  را ازكتاب « زندگى سردار كابلى» اثر نو�سنده% ا�رانى, كـ�وان سم�عى, هم ب�اور�م. سـردار كابلى گو�ا از

زبان پـدر خـود «سردار نـور محمد خان» قـصه مى كند كـه در زمانى كه در عراق بسر مى بردند, در بصره بخدمت س�د جمال الد�ن
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م�ـرسد.   شخـصى اورا (سردار نور محـمد خان را) به س�ـد معرفى مـ�كند و م�گو�د كه ا�ـشان هم افغانـى هستند. معلوم ن�ـست كه پ�ش
 نباشد.افغاناز ورود او سخن از چه م�رفت, كه س�د رو به او كرده م�گو�د: « چه كسى از مسلمانها م�تواند شعور داشته باشد و اهل 

)۱۰ بكار مى برد.(»افغانستان« را در معناى »افغان« از مسلمانها كارى ساخته ن�ست.» در�نجا هم س�دافغان فعالً  كه جز
نبا�ـد ناگـفته گـذاشت كه «افغانى» را در معناى «افغان» بعضاً در كالم قدماى خود ن�ز مى ب�ن�م. حـك�ـم فـرخى س�ستانى گو�د :

)۱۱چو دسته بسته بهم, ت�ر هاى بى سوفار(به گونه% شِل افغان�ان, دو پره و ت�ز
« شـل» به شـ�ن مكسور , در مـعناى « ن�زه% كوچك» و «سوفار» �عنى «ب�خ ت�ر كه در چله% كمان گذاشته شود».

در شـاهنامـه% فـردوسى هم كـلمـه% «افـغـان» را مى �اب�م , هم «اوغـان» را و هم «افـغـانى» را , ســخنسـراى بى مـثـال توس, در داسـتـان  رزم
رستم زال با كك كـهزاد , شـانزده بار كلمه% «افغـان» را بكار مى برد, سه بار «اوغـان» را و سه بار «افغـانى» را . داستـان رزم رستم با

كك كهزاد از زبان فردوسى آنقدر جالب است, كه در�غم مى آ�د از آن در�نجا مختصر شرحى ن�ارم:

مر ا�ن داستان  را  ز پ�ش�ن گروهچن�ـن گفت دهـقان دانش پـژوه  
�كى كـوه  بُـد  سر كش�ده  به ماهكه نزد�ك زابل به سه روزه راه

دگـر دشت  زى هـنـدوان  راه بودب�ك  سوى او دشت خرگـاه  بـود
 و الچ�ن  و كُرد و بلـوچ افغان زنشسته در آن  دشت  بس�ار كــوچ
كه آن  حِـصن از مردم انبـوه بود�كـى قـلـعه  بـاالى  آن كـوه  بــود
كه در رزم  با  اژدهـا پاى داشتبدژ در �كى بدكنش جاى داشت

همه ناوك انداز و ژوب�ن گـداز , سپاهـش هزار افـغاننـژادش  ز
به حمله چو ش�ر و به  پ�كار بَـبر به  بـاال بـلـند  و  بـه پ�كر  سِـتَـبـر
گـهِ  رزم جوشان  تر از  رود ن�ـلدو رانـش بـه  مـانـنـده%  ران پـ�ـل
گُر�زان  ز رزمش بـدى ش�ـر نـربه  ن�ـرو  جدا كردى از كوه كمر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ز مـردان بر آوردى  از گُـرز گردچو  پـ�ـكار جستى  ز مـردان مـرد
به گ�تى بسى  رزم بودش به �ـادورا  نــام  بــودى  كـك كـــهـزاد

كك كهزاد آنقدر زور آور بود كـه ساالنه ده چرم گاو زر سرخ از زال پدر رستم باج مى ستان�ـد.  زال  زر در ن�مروز منادى زده و هشدار
داده بود كـه از كـك كـهـزاد به رســتم چ�ـزى نگو�نـد, مـبـادا كـه رســتم آهنگ كك كنـد و از دسـتش ضـا�ع گــردد. رسـتم مگر تصــادفـاً از
مـوضــوع آگـاه مى گـردد و بعــد از كـسب اجـازت از پـدر , زال رز, به اتفـاق «مـ�ــالد» و«كـشـواد» به نبــرد «كك كـهـزاد»  مــ�ـرود. اول
«بهزاد» به جنگ رستم مى آ�د  و گرفـتار م�شود. رستم «بهزاد» را به «مـ�ـالد» مى سپارد. د�ده بان خبر اس�ر شـدن «بهزاد افغان» را

به كهزاد مى رساند و از تمام كوا�W نبرد قصه م�كند. در�ن گفت و گو�ند كه خروش رستم به گوش كك مى رسد:
كه آمـد خـروشى كـه اى بد نژاددر�ـن گفت  و گـو بـود با كـهزاد
 به ننگاوغان كـه آمـد همه نام چه در دژگز�دى بد�نسان درنگ

وقتى كهزاد نعره% رستم را مى شنود, از فراز كوه فرود مى آ�د و با رستم به رزم اندر مى شود. زال زر هم از س�ستان به مـدد  رستم  مى
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رسـد. كـهـزاد مـغـلــوب رسـتم مى شـود و رسـتم دسـتـانش را به زنجـ�ـر مـى بندد. بزرگـان و نـام آوران پ�ش رسـتم مـى آ�ند و به سـتـا�ش و
تكر�م او مى پردازند:

بَــرِ  پـ�ـلــتــن  در  نـمـاز  آمـدنـدپـ�ـاده   همه  پـ�ـش  بــاز آمـدنــد
)۱۲ كـرده پست (افغان�انگـروهى  ز بِد�دند كك را چنان بسته دست

(«نماز» اصالً معناى «ستا�ش , نوص�W  و تبج�ل » را دارد)
بوده,فقط بروى ضـرورت شعرى به عقـ�ده% بنده, آوردن «افـغانى» بجـاى «افغـان» هم درشعـر «فرخى» وهم دركـالم «فردوسى»,  

نم�تـواند مالك دانسته شود. شاعـران فارسى گوى و شا�د زبان هاى د�گر ن�ز بسـ�ار بخود حق داده اند كه در كلمات و حـتى در دستور
زبان تصرف كنند.

 كـسـانى از تبعـه% افـغـانسـتان ,كـه نمى خـواهند خـود را «افـغان» بخـوانند, در صـدد چاره شـده و باضـافـه كردن«ى» نسـبت در آخـر -۳
)كرده اند. ب�شتر�ن ا�ن هموطنان مـا, �ا خود چند صباحى در ا�ران بسر برده اند, و �ا۱۳افغانستان , كلمه% «افغانستانى» را راست (

,  رفـتـه انـد.  چـنانكه  تار�خ دوره% قاجارى كشـور فارس نشان داده ,  زمامداران آنك�نه ورز ا�نكه ز�ر تأث�ر تبل�غات بعض ا�ران�ان 
كـشور در اثر اغـواء , تطمـ�ـع و فتـنه انگ�زى روسى و انگـر�زى , هم�ـشـه آتش نـفاق  و خـانه جنگى  را در وطن عـز�ز مـا فـروزان نگه مى
داشـتـنـد, و بـه كـار ها�ى دست مى زدنـد كـه اوضـاع وطـن مـارا مـغـشوش بسـازد. نتـ�ـجـه% ا�ن كـارروا�ى ها  و كـارروا�ى هـاى اسـتـعمـار
انگل�س و سـ�ـاست هاى د�گر كـشـور هاى اسـتـعـمـارى اروپا , چنان شـد كه هـمواره گـوشـه هائى از كـشـور مـا قـ�چـى شده , جـزء مـمـالك
همجـوار گردند, و دولت مـقـتـدر درانـى بدسـت  شهزادگـان بى كفا�ت , ناال�ق و آلــه% دست ب�گانگان , رو به قهقـرا و فتـور نهد. ورنه
در زمانى كـه دولت مقـتدر درانى تشك�ل گـرد�د , و آن در آوانى كه در سطح جـهانى جهـشى بجلو د�ده مى شد , زمـ�نه % بس�ـار مسـاعدى
بوجود آمده بود كه وطن ما توأم  با جهان گام  بردارد.اتفاقـاً از چند ماه با�ـن طرف است كه جناب محمد سع�د ف�ضى در جر�ده% وس�ع
الـطـ�ـW ام�د , سلسله%  بس�ار جالـبى  را  ز�ر عنوان «دسا�س ( رقابتهاى )روس و انگل�س در افغانستان  و ماجراى خـط د�ـورند» نشر
مـ�كنند و وضـع افـغـانسـتـان را در رابـطـه با اوضـاع جـهــانى  و خـصـوصـاً در ارتبـاط با دول اسـتـعـمـارى و دولت آلـــه% دست آنـان - فـارس
قاجارى - به شكل بس�ـار جامـع و گ�ـرا�ى شرح م�دهند. ازخـالل نوشته هاى ا�شان واضحاً د�ده مى شـود كه دولت فارس در �ك زمان
بسـ�ـار حـسـاس تار�خ مـا چه رول مـخـرب و و�ـرانگـرى را بـازى كرده اسـت.  در ا�ران امـروزى هم كـ�نه توزان و دشـمنان افـغـانسـتـان كم

ن�ستد.
زمانى كه طالبان چند ا�رانى را در قنسلگرى ا�ران در مزار شر�W كشتند , شعله هاى خشم ضد افغانى ا�ران�ان در حـدى مـوج  زد كه

صد ها تـن افغان مـظـلـوم , آواره  و ب�گناه مق�م ا�ران را از دم ت�غ گذشتاندند, و رهبر انقالب اسالمى - رهبر مـذهـبـى - آ�ت الله
) سخن گفت. ا�نكه پناهندگان بى پناهِ ما در ا�ران چه ل�ل و نهارى را د�دند, موضوع بحث۱۴(«قوم وحشى»العظمى خامنه �ى از 

  را �ادداشت كرده , كه اگر روزى م�سرتـلـخد�گر�ست. بنده ضمن سفر هاى ب�شمارى از چاردانگ ا�ران , بسا خاطرات ش�ر�ن  و  
گردد , پ�ش د�ده% وطنداران قرار خواهد گرفت. هم�نقدر م�گو�م كه از رژ�م ها ه�چ گله اى ندار�م, گله% ما از مردم نج�ب ا�ران

است, كه با ما عال�ق و مشتركاتِ خ�لى فراوانى دارند.
طـعـنـه%  تـ�ــر آورانـم مى كُشدباكـم  از  تركانِ ت�ر انداز ن�ست

بعض افغان ها چنان فر�ـفـتـه% اغـواء  و تـفـتـ�ـن ب�گانگان  قـرار گرفته اند كه حتى «س�د جمال الد�ن افغـان» را در ه�ئت « س�د جمال
الـد�ـن افغانستانى»  استعمال م�كنند. اما تمام ا�ن مكائد و ح�ل, ازكنه و اصل�ت انتساب به كلمه% «افغان» نمى كاهـد ,  چون هم در

كلمه «افغانى» و هم در كلمه% « افغانستانى» جزء اصلى و ال�تجزاى هردو  همانا كلمه% «افغان» است.
ش در ا�ران انتــشـار �ـافت , هم از كلمــه% «افـغــانســتـانـى» سـخن رفــتـه. امــا در۱۳۸۱در فـرهـنگ بزرگ هشت جلدى ســخن , كــه سـال 

فرهنگ هاى د�گر چاپ ا�ران از قب�ل عم�د و مع�ـن , ا�ن كلمه د�ده  نمى شود , و گپ فـقـط از «افغان» و«افغانى» است. فرهنگ
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سخن گـو�ا بالوس�ـله م�خـواهد كلمه% «افـغانسـتانى» را سـر زبانها اندازد. واضح است كـه با آوردن «ى» در آخر هر اسم - از جـمله اسم
ممـالك - صفت نسـبى آن بدست م�ـآ�د,  و هر كه ابجـد زبان فارسى را بداند, از�ن نكتـه آگاهست.  �عنى ه�چ  ضـرورتى نم�ـرفت كه
فـرهنگ سـخـن , مـشخـصـاً كلـمـه% «افـغـانسـتـانى» را در قلب خـود بگنجـاند. اگر فـتنه اى دركـار ن�ـست , پس چرا ا�ن فـرهنگ جـامع از
كلمات تاجـ�كستانى  و  تركـمنستانى و اوزب�كستـانى و قرغزسـتانى و قزاقسـتانى و غ�ر ذالك , بحـ�ث باشندگان آن كشـور ها هم سخن

 تو خود حد�ث مفصل بخوان از�ن مجمل !!!نمى گو�د??? 
ا�ن نوشته را ن�ز حسن ختامى با�د :

مـا افغـانان �عنى باشندگـان  و تبـعه% كـشـور عز�ز  و سـرافـراز افغـانسـتان , همـ�ن اكنون در مـرحلـه% خـاص و خ�لى حـسـاس تار�خ خود قـرار
دار�م. در پ�ش  روى ما دو راه وجـود دارد :  �كى راه گذر بسوى آ�نده% شگوفا , مـرفه و سعادتمند, در چوكـات �ك افغانستـان متـحد ,
با ثبـات و مـســتـقل , مـسـتـقل از هر نگـاه.  و د�گرى  راه سـقـوط و ازهـم  پاشى  و تجــز�ه  و حل گـرد�دن  در مـمـالك همــجـوار, بحـسـاب
قـومى.  بر مـاست كه از شـرا�ـط آمـاده % مـوجـود حد اعـظــم استـفـاده كرده  و راه اولـى را بـر گز�ـنــ�م. دو�ى  و نفاق  و هر آنـچه مـارا ازهم
دور سازد, بخـ�ر و صالح مـا ن�ست, بخـ�ر ه�چ �ك از اقوام عـز�ــز  و متسـاوى الـحقـوق ما. خـردمندان , تعل�م �افتگـان و روشنفكران ما
كـه قـافله سـاالر و علمـبـردار جـامـعـه% ما�ـند, با�د  راه وصل كـردن و پـ�ـونـد دادن را اخـتـ�ـار كنند , و در حـركـات  و سكنات خـود واقـعـاً

سرمشق شا�سته  و نمونه%  با�سته% توده هاى ب�چاره و چشم براه باشند !!! فاعتبرو �ا اولواللباب.
 - « مقـبول » اسم مـفـعـول عـربى و در معناى «مورد قـبول �ا قابـل قبول» است. ا�ن كلمـه در عرف ملك ما مـعناى «ز�با و خـوشنما»۱

را م�دهد, و الحق كه «ز�با و خوشنما» مورد قبول است.
 - « قـلـم شكسـته» بدون كـسره% اضـافـه �ـعنى(كـسى كه قلمش شكسـته باشـد) و كنا�ه از (كسى كـه درست نوشـته نـتـوانــد). نـظـ�ر۲

ا�ن ترك�ب  را در زبان خـود بس�ار مى توان سـراغ كرد, از قب�ل «گـردن شكسته», «گلو بر�ده», «رنگ پر�ده» ,« گـر�بان در�ده» و
غ�ره كه ه�چكدام كسره% اضافت بر نمى دارد.

 كـتـاب ( افـغـانسـتـان , طالبـان و سـ�ـاست هاى جـهـانى) , گـرد آورنده  و�ل�ـام مـ�لى, ترجـمـه% عـبـدالغـفـار مـحـقق, چاپ۲۳۳ - صفـحه% ۳
ش مشهد.۱۳۷۷

 - «خـدمـه» (به فتـح سه حـرف اول) جـمع «خـادم»است كـه در مـتن مرحـوم غـبـار مـقصـد از «خـدمـتگاران دولت» مـ�ـباشـد. در عـرف۴
افغانستان « خدمه» را بجاى «خادمـه» مى انگارند, چنانكه در كارت هاى عروسى نو�سند «بدون خدمه و اطفال».«خادم» كلمه%

عربى(اسم فاعل) و در معناى«خدمتگار» است كه مؤنث آن «خادمه» م�شود.در مثال باال با�د نوشت : « بدون خادمه و اطفال»
ش, چاپخانه% سپهر, تهران.۱۳۷۵ (گفتار ها�ى در باره% دستور زبان فارسى) اثر داكتر خسرو فرش�د ورد, چاپ ۳۸۹ - صفحه% ۵
 - «تـبـعه» ( به فتح سه حرف اول) جمع «تابع» �عنى تابعان و پ�روان. در عرف افغانستان و ا�ران ا�ن كلمه را بح�ث مفرد بكار۶

مى برند.  اما بهتر است كه در حالت مفرد از لغت «تابع» و �ا «شهروند» كار گرفته شود.
 - بر گرفته از « د شرق نابـغـه - س�د جمال الد�ن افغانى» اثر مرحوم داكتر محمد سع�د «سع�دافغانى» به نقل از نوشته هاى استاد۷

«محمود ابور�ه».
 همانجا, به نقل از نوشته هاى استاد «محمود ابور�ه».۱۶۸ - صفحه% ۸
ش, ناشر :نهـضت زنان اسالم,۱۳۵۹ «نو آوران جـهان اسـالم»(ش�ـخ محـمد عـبـده) ترجمـه% على اكبـر كـسمـا�ى, چاپ ۶۹ - صفـحه% ۹

(نقل از مقاله%  ش�خ محمد عبده  ز�ر عنوان «الـثائر االسالمى جمال الد�ن افغانى» �عنى«انقالبى اسالمى س�د جمال الد�ن افغانى».
ش, چاپ گ�الن, چون سخن از س�د جمال الد�ن۱۳۶۳ « زندگى سردار كابلى» تأل�W ك�وان سم�عى, چاپ اول ۹۳ - صفحه% ۱۰

 هم�ن كـتاب آمده و جناب «نصـ�ر احمد رازى» آنرا در نوشـته%۹۴افغـان و كتاب فـوق رفت, م�خـواهم در زم�نه% قصـه اى كه در صفـحه% 
) نقل كرده اند, اظهار نظرى نما�م. به نظر بنده , ا�ن قصه از همان قصص  و۶۳۶خود « به دنبال آفتاب از شرق تا غرب...» (ام�د 



 -۱۰- 

حكا�ات  قـالبـ�ى مـى باشـد كـه نو�سندگـان ا�ـرانى  به منـظور منسـوب سـاخـتن سـ�ـد به ا�ران , جـعـل كـرده انـد, و چن�ن جـعل�ـات در آن
سامان كم د�ده نمى شود. البته در دهاء و ذكاوت دوران صباوت س�د, كوچكتر�ن شك و شبهه اى ن�ست.

ش , چاپ گلشن(در ذكر غـزوات �م�ن الدوله۱۳۷۱ د�ـوان فـرخـى س�ـستانى , چـاپ داكتر دب�ـر س�ـاقى, چاپ چارم ۶۲ - صفحه% ۱۱
محمود غزنوى در هند).

  «افـغـانسـتـان در۳۱۱ تا ۲۸۵ش و صـفحـات ۱۳۶۹ شـهـنــامـه%  فـردوسى , چاپ خـانـه% ســپـهـر تـهـران  ۵۶۴  تا ۵۵۸ - صـفحـات ۱۲
 موسسه% طبع كتب ب�هقى, كابل.۱۳۵۵شاهنامه» اثر مرحوم استاد احمد على كهزاد, چاپ 

 - «راست كـردن» �ـعنى «سـاخـتن, درسـت كـردن»از لغـات قـد�ـم و بسـ�ـار ز�بــاى فـارسىِ در�ست كــه هنوز از زبان مـردم مـا شـن�ـده۱۳
م�شود, خصوصاً از زبان روستائ�ان ما.

ناصـر خسـروِ بلخى در «سـفرنامـه» فـرما�د :«...و ا�ـن شهـرِ صُور مـعـروف است به توانگرى... و مـردمانش ب�ـشـتر شـ�ـعه مـذهب اند. و
راست كـردهقــاضــ�ى بود آنجــا, مــردى سنى مــذهب, پســر ابو عــقــ�ل مــ�گفــتند, مــردى ن�ـك منظر و توانـگر. و بر درِ شــهــر مـشــهــدى 

اند...»(«صُور» شهرى بوده قد�مى, كـه امروز جزءِ كشور لبنان است. «مشهد» �عنى «جاى حضـور �افتن و ظاهر شدن, شهادتكده ,
مزار» و در�نجـا مراد از ساخـتمان�ست براى تجـمع مردم, كه به حـساب امروزى «سـالون شهرى» شود.) و حـضرت ش�خ اجّل در بوسـتان

فرموده :
كـه بـا شـ�ر زور آورى خـواست كـرد راست كـرد�ـكى پـنـجـه اى آهـنـ�ـن

كسى پنجه بُكس ساخته بود و مى خواست به جنگ برود و گو�ا با ش�ر زور آزمائى كند.
دگــر  زور در پـنـجــــه%  خـود  نـد�ــــدچو ش�رش به سر پنجه در خور كش�د
بـه سـر پــنــجــه%  آهــنـ�ـنـش بـــــــــزن�كى گـفـتـش آخر چه خُسپى چو  زن
نـشا�ــد بد�ــــن پـنـجـه با شـ�ر گفتشـنـ�دم كه مسك�ن در آن  ز�ــرگفت

 - بنده بد�ن مـناسـبت در همـان وقت, مـقـاله اى نوشت, ز�ـر عُنوان «همـسـا�ه هاى ناجـوانمـرد» ; خـشـم آ�ت الله بر «قـوم۱۴
) منتشـر گرد�د. ا�ن مضمـون نظر به ملحوظاتى ,۱۳۷۷وحشى» , كـه در شماره% شـشم فصلنامه% رنـگ�ن چاپ آلمان (زمسـتان 

بنام شخص مستعارِ «كاظم غزن�چى» (باشنده% امستردام , هال�ند) نشر شده بود.

انجن�ر   خل�ل الله معروفى

(*) حِصن به معنى قلعه , دژ و پناهگاه است
(*) ناوك به �ك نوع ت�ر گو�ند كه با كمان انداخته م�شود

(*) ژوب�ن �ك نوع ن�زه% كوتاه است كه در قد�م در نبرد با دشمن از آن استفاده م�كردند
(*) سِتَبر به معنى بزرگ , قوى الجثه  و به فارسى ا�ران گُنده است

(*) گُـرز  �ك نوع از آالت جنگى است كه در قد�م از آن در نبرد استفاده م�شد, از چوب و آهن ساخته شده و سر آن ب�ضوى شكل �ا گلوله مانند
است كه در جنگ هاى تن به تن با آن بر سر دشمن م�زدند

(*) فتور بمعنى  سستى , ب�حالى و كندى , آرامى بعد از جهش و سختى.
(*) نماز در زبان  درى  قد�م  به تكردم و احترام گفته شده

) جر�ده% ام�د  با بس�ار اشتباهات و كمبودى ها چاپ شده است.۶۴۳) و (۶۴۲ا�ن نوشته در شماره هاى (


