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 تعدیل کرد؟به "میان افغانستانی" را  اصطالح "بین االفغانی"  چرا
 

هر روز که در آن است افغانستان  و پر تیراژمعتبر های ز روزنامهی ایک "هشت صبح"روزنامه 
تحلیل های پرمحتوا و گزارشات مهم در بارۀ تازه ترین رویدادهای داخل و خارج کشور بطور منظم 

را عادت اخبار  شایقاین  .قلم آن روزنامه به نشر میرسدصاحب نظر و صاحب بوسیلۀ همکاران 
از  تا دزنبسری به بعضی نشرات و وبسایت های داخلی و خارجی کشور  که هر روز ن شده آبر

روزنامه هشت یکی هم از جمله  ،هی یابد و چشم و ذهنش با مطالب جدید آشنا شودجریان مسائل آگ
دقیق و عمیق  ،یکی از نویسندگان پرکار. دبر ض میفی ن آنوشته های  است که از مطالعه اکثرصبح 

نوشته های پرمحتوای شان شخصاً عالقمند مطالعه آقای فردوس است که  ممحتر ،وزینروزنامه آن 
 نمی گذرم. از آن ناخوانده ه و بود

مقاالت من با سبک تحریر و استفاده از کلمات و طرز نوشتن برسانم که  بعرض دراین ارتباط باید
 تحریر با آنچه ما کاری ندارم، چون میدانم در داخل کشور از مدتیست که شیوهدر رسانه ها  منتشره

با همان شیوه و ادبیات چند دهه قبل اکثراً در سابق می نوشتیم، فرق کرده است. ما سالخوردگان 
نوقت استفاده میکنیم و در صدد نوآوریها در جمله بندی و آعادت کرده و از همان کلمات معمول 

میات و بین مردم ترکیب کلمات نیستیم. استفاده از کلمات مأنوس و معمول در کشور و آنچه در رس
در صدد زدودن  نیزرایج است، خواهی نخواهی در زبان و نوشتار ما نسل سالخورده تبلور می یابد و 

"ء"  طور مثالاکثر ما  نیستیم وکلمات عربی و جانشین ساختن حتمی آن با معادل دری و یا فارسی 
با آنهم در بعضی موارد  .و می گذاریم هر نویسنده را با شیوه تحریرش را با "ی" تعویض نمیکنیم

 .در میان گذاشتمحترمانه در مورد تعویض بعضی اصطالحات مهم نکاتی را  حساس ایجاب میکند تا

با این مقدمه می آیم به موضوع اصلی که در نوشته اخیر محترم آقای فردوس به تکرار ذکر یافته و 
ول و دقیق "بین االفغانی" است. ایشان در آن استعمال کلمه "میان افغانستانی" بجای اصطالح معم

آیا ارگ به گفت وگوی میان افغانستانی راضی است؟" )منتشره سه شنبه مقاله اخیر خود تحت عنوان "
به تکرار را این اصطالح جدید در چندین جا برعالوه عنوان روزنامه هشت صبح(  1398حمل  13

  :دارممیذیالً اقتباس  رانوشته آن های قسمت  بعضیکه طور نمونه  بکار برده اند

ی مرتبط به پایههای بلندزاد دیروز در کابل با شماری از مقامداکتر خلیل»آقای فردوس می نویسند: 
کند تا ضمن کسب حمایت زاد در این سفر تالش میوگو کرد. خلیلمذاکره با طالبان دیدار و گفت

نگتن در مورد مذاکره با های ارگ و واش، اختالفافغانستانیمیانوگوهای جمهور غنی از گفترییس
ً دیالوگ طالبان را تعدیل کند. ارگ از گفت شود، خوانده می افغانستانیمیانوگوهایی که اصطالحا

اند که حکومت افغانستان از غنی به این باور کند. ارگ و مؤتلفان سیاسی محمداشرفاستقبال نمی
که  افغانستانیمیانوگوهای و نیازی به گفت تواندگی کرده میها نمایندهنیروهای سیاسی و تمام افغان

وگوها به شود. ارگ از این نوع گفتها است، احساس نمیی طالبان با گروهمصداق بیرونی آن مذاکره
جمهور غنی اساس کمپین انتخاباتی کند. این بحث را رییسپارچه شدن افغانستان تعبیر میپارچه
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بخش است که حکومت از وگویی نتیجهگوید که تنها گفتخودش نیز قرار داده است. او همیشه می
 «های سیاسی.جانب تمام مردم افغانستان با طالبان مذاکره کند، نه گروه

های برخی از نیروهای سیاسی داخلی هم به دیپلمات»در ادامه بازهم آقای فردوس می نویسند: 
گی کند. به همین دلیل است که تواند از آنان نمایندهاند که حکومت وحدت ملی نمیخارجی گفته

های دیپلمات .....تأکید دارند.افغانستانی میانوگوهای های امریکایی و اروپایی بر گفتدیپلمات
اند، به این عقیده هستند که حتا اگر منزلت کره با طالبان فعالکننده که در روند مذاکشورهای کمک

افغانستانی میانوگوهای باید گفتوگو با طالبان در حد یک جناح هم سقوط کند، حکومت در گفت
 «صورت بگیرد.

جمهور غنی در روزهای زاد و رییسشاید آقای خلیل»: می افزاینددر پراگراف بعدی چنین ایشان 
داشته باشند. از نظر  افغانستانیمیانوگوهای های بسیار طوالنی و سخت در مورد گفتبحثاخیر، 

ایاالت متحده، اقدامات قاطع در جهت جدایی طالبان از القاعده، خروج نیروهای امریکایی، 
چهار عنصر کلیدی است که بدون هریک از آنان روند بس جامع، و آتشافغانستانی میانوگوهای گفت

های سیاسی افغانستان وگوهای طالبان با گروهسی جنگ افغانستان موفق نخواهد شد. اگر گفتحل سیا
 «تحقق خواهد یافت.شود، خوانده می افغانستانیمیانوگوهای چه که گفتآندر قطر برگزار شود، 

از سخنان  ،هخبرنامه ریاست اجرایی که روز دوشنبه، دوازدهم حمل نشر شدازوقتی اما آقای فردوس 
اصطالح معمول "بین  خواهدینم، به مقصد رعایت امانتداری اقتباس نقل قول میکندآقای خلیلزاد 

 االفغانیبینمذاکرات » ذکار میدهد:ت، چنانچه تعویض کندخودش را با  "میان افغانستانی" االفغانی"
های اصلی این مذاکرات به ها از مؤلفهیافتن به صلح با توافق تمام افغانبس و دستشمول، آتشهمه

 «شمول آغاز گردد.همه االفغانیبینروند و در تالش هستیم تا مذاکرات شمار می

ار دیگر به ذکر "میان افغانستانی" بجای "بین االفغانی" می پردازند و سپس درپراگراف اخیر ایشان ب
زاد هم به عنوان یک دیپلمات امریکایی آرزو دارد که روشن است که آقای خلیل»می نویسند: 

خواهان دوباره انتخابات ریاست جمهوری امریکا را ببرند. اگر او در مأموریت حل سیاسی جمهوری
تر امکان صعود او در مناسبات قدرت در ایاالت متحده بیشرد داشته باشد، آوجنگ افغانستان دست

 افغانستانیمیانوگوهای کنند گفتزاد تالش میی ترمپ و خلیلشود. به همین دلیل است که ادارهمی
های امریکایی در کابل متمرکز بر این است که هرچه زودتر اما تالش دیپلمات.......زودتر آغاز شود.

 «های گوناگون سیاسی با طالبان آغاز شود.بین جناح افغانستانیمیانلوگ دیا

درج شده اند، همانا عطف توجه به استعمال کلمه  باال درکه با ختصار  مذکورهدف ازنقل قول های 
"میان افغانستانی" به حیث یک اصطالح جدید بجای اصطالح معمول و با مفهوم قدیمی و مأنوس "بین 

 االفغانی" است که این اصطالح جدید را میتوان به دو مفهوم مورد بررسی قرار داد:

 بعضی ها میخواهندبه شیوه جدید فغانی" یک ترکیب عربی است و االیک ـ به دلیل اینکه کلمه "بین 
را "ال" عربی  ربطیه و هیعنی بجای "بین" از "میان" کار گرفت ،دکننتعویض یا فارسی آنرا به دری 

 "میان افغانی" گفته شود؛بجای بین االفغانی . تا اینجا فرق نمیکند که اگر دارنداز بین بر

دو ـ اما تعویض "افغانی" به "افغانستانی" سخن را به سمت دیگر می برد که قبالً در نوشته های آقای 
ر فردوس شخصاً به چنین چیزی برنخورده بودم. فقط دو ماه قبل در یکی از نوشته های ایشان برای با

غیرمستقیم به در یک نوشته خود  ه شدم وج"میان افغانستانی" متوجدید اصطالح این استعمال اول به 
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در زمینه یادآور شوم و آنهم  ن اشاره کردم، ولی این بار ذکر مکرر آن مرا واداشت تا کمی با تفصیلآ
بوسیلۀ کسانی استعمال میگردد که به دو دلیل: یکی اینکه اصطالح "افغانستانی" بجای "افغان" بیشتر 

آنها بجای "افغان" که معمول همه جا و نیز تسجیل  دزیر تأثیر زبانزد ایرانی ها قرار گرفته و به تقلی
افغانستان مشخص و معمول شده است، اتباع افغانستان  عیافته در قوانین افغانستان برای هریک از اتبا

نهم بوسیلۀ نویسندگان سرشناس و با آرانی ها دراین موضوع را "افغانستانی" می نامند. تقلید از ای
ارجمند ملی شان صدمه مقام را ایجاد خواهد کرد که به  تعبیریخدای ناخواسته سوء  احساس کشور
 خواهد رسانید.

روی تعصب قومی عده ای چنین می پندارند که گویا کلمه "افغان" ه بطی چند سال اخیر دیگر اینکه 
مختص بیک قوم و آنهم مرادف با قوم "پشتون" است، لذا آنها ادعا دارند که کلمه "افغان" دربر گیرنده 

. آنها خالصه می سازدتمام اقوام به حیث اتباع کشور نبوده و سائر اقوام را در هویت خاص یک قوم 
تا امروز در همه قوانین اساسی بعدی قید و ش( 1301)سال لین قانون اساسی افغانستان به آنچه  در او

، بی باور اند و حتی این عده به همین دلیل به تغییرنام "افغانستان" به نام قدیم )*( تصریح یافته است
اید گفت که اصرار دارند. البته بکه حدودش  متغیر و اکنون غیرقابل تثبیت میباشد، "خراسان"  تاریخی

با نام را  ایشانیک تعداد محدود اشخاص میچرخد که همه فکری این احساس واین ادعا فقط در محور 
گمان نمیرود که شخصیت آگاه و قلم بدست با احساس کشور آقای فردوس در این  .می شناسندو نشان 

توجه جناب شانرا به این موضوع با خلوص نیت در این مختصر خواستم جمله شامل باشند. لذا 
 جلب دارم. امید است این تذکر ارادتمندانه موجب سوء تعبیر نگردد. با عرض حرمت.حساس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همه افرادیکه در مملکت افغانستان میباشند، بال تفریق دینی و »تصریح میکند که :  1301)*( ماده هشتم قانون اساسی 

صفت تابعیت افغانیه مطابق نظامنامه مخصوص استحصال یا اضاعه کرده  .مذهبی تبعه افغانستان گفته میشوند
ه دوم اینست که: کسب و یا از دست دادن ملیت افغانی به اساس مواد نظامنامه خاص صورت ]مقصد از جمل« .میشود

 میگیرد ـ کاظم [

همه افرادیکه در مملکت افغانستان میباشند، بال تفریق دینی و مذهبی تبعه افغانستان : » 9ماده  1309قانون اساسی 

 «میشود. هحصال یا اضاعتاسگفته میشوند. صفت تابعیت افغانیه مطابق اصولنامه تابعیت 

ملت افغانستان عبارتست از تمام افرادیکه تابعیت افغانستان را مطابق به »ماده اول بند دوم:  1343اساسی ن قانو

 «احکام قانون دارا باشند؛ بر هر فرد از افراد مذکور کلمۀ افغان اطالق میشود.

تابعیت  ملت افغانستان عبارتست از تمام افرادیکه»: و سوم ماده بیست و یکم ـ بند دوم 1355قانون اساسی جمهوری 

 دولت افغانستان را مطابق باحکام قانون دارا باشد. 
 «برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطالق میشود.

دیکه تابعیت ملت افغانستان عبارت است از تمام افرا»دوم، سوم و چهارم:  ـ بند ، ماده چهارم1382قانون اساسی جدید 

 افغانستان را دارا باشند. 
ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی، نورستانی، ایماق، عرب، 

 قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سائر اقوام میباشد. 
 «برهر فردی از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطالق میشود.
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