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 افغانی نام دری در نشرات قدیمی
 

دری، مسجججتر تریا نار در شجججناع  تنوگ  رفنای ت نانسجججتاا در تااا تسججج ت تیا مه و ر  تسجججت مار تیا نار در   ار 
   رفنای ت نانستاا، ا، تما تنتعاب  ا برتی رسمیتج  ا  مده تس ، مساله ی دیار می شودمعتلفی در تنرت یای رو

  ا، موشا باشیرت در حفظمه تز نیر قرا به تیا سو، ما رت متوته می مند 
ک دفه تی تعیر مردیر،  شجججار مفجججاع  برتی ح   نار فا، در تتربه تی مه به نار دیمومرتسجججی وتردتتی بی  تز ی 

وژی ملی، چه قدر مار تس ت در وتقع، د  اب  قدمی  رفنایاا ما در ماربرد و ناه دتش  نار فا و ترمینال اب  می من
ر ی نامه فایی تند مه نار فای تا ت تاده و رسمی، تزو مقوله فا و مولفه فای حقوقی وتحد فای سیاسی، ت مره یا م 

منا ع ملی، تتازه نمی دفند زیر سجججایه ی به تصجججطالا تشجججترتما   رفنای، درز فا و حفره فای تیتاد  در مالحظا 
متاسجججفانه وفجججع زتر حاممی  در  دتن، وحد  تندیشجججه در ملی  مل  و ممل   رت  سجججیب بزنشجججده در تاتشجججا    ری

در تیتاد فرج و مرج دتعلی برتی برنامه فا و تتندت فایی مه درصجججد رت تقتدتر ملی، سجججیاسججج  فای بیرونی  فججج  
بدوا زمینه ی تاریعی و توتیه منطقی، چیزی شججبیه بازی و نمای   ،نشججاا دتدند ا باالی  ا فا با رونمایی ت تفججاح

ما زشجج ، در شججرتیطی مه تولوی  فای  سججلو ت درت به سججطک موچه و بازتر می مشججان ی ملیتند، فوی  سججتیزشججده 
تا در چاار رته  وی سجججتیز مدنی و مسجججلحانه، قید می سجججازدتتحاد و تتفاق تسججج ، ممل   رت در  شجججار ناشجججی تز دو سججج

 ت نده شویرر، تز بسیج مردر در منار فر، درمات  ا
می رخ دیار تیا حقیق  مه تز ت دیر و ح   نار فای تا ت تاده و تاانی ما، تنحرت  تاریخ به نفع گروفک فایی 

می شوندطرا  ناا برتی ح   وتق ی  فای ت نانی با    وزا پاییا، نه در  دترند و نه به درستی وتق  شود مه در 
می رسججد، تفسججیر، توتیه و تحلیر تسججمای رت نشججری ناچیز و تتربه ی حفججور سججیاسججی نامار، به تایی ظر ی  فای ب

 ت ناا، مستر مرده تندت  ی، وحد  ت نانستاا رت در ملی   رفنگبیشتر می مند مه در رسمیا  دتعلی و عارت
انه نستاا شده تس  مه عوشبعت رفنای و سیاسی در ت نا د د قفایای مت دستیز برتی ح   و دلیر برتی تبقا، دو ب  

؛ تما بر ت ر چرع  و تنوگ رقاب ، ا و وتق ی  فای ما عالی نمی ماننددر فیچ عرصجججججججه ی  ا، مقار تصجججججججال  ف
ا فججر تیا مقاله، دو سججند یر فیچ موردی موتاه نیایرت متنوگ باشججد، ناگزیر می مند د نیز فججرور  تیا مه پاسججعاویی

تر مه ت نانسجججتاا  تما م اصجججر ت نانسجججتاا رت  ورده ،دری در نشجججرت  قدیمیدو تصجججویری تز وتق ی  فای مسجججتر نار 
 درگیر تنوگ ستیز شوند، تستفاده منندت  دوستاا، وقتی

رت برتی ت نانسججججتاا و ت ناناا، تاانی سججججاعته تسجججج ، معالفاا  دریباوتود و ر  منابع،   ار و حقیقتی مه تمنوا نار 
 ارسی  ریشۀبی ، نار دریمۀ مل ، می موشند با ح   قومی ت ابیر ت ردر عط  ارسیسر، بر  عصوصه   ر، به موتا

 رت با چشر دوزی بر روتج  ا، در عقب فوی  قومی بیاندتزندت  درییا پارسی یا تیا الط م رو  برتی 
سازی دری، گویا وتق ی  فای متل ماا بر تیا زباا، در حالی مه مساله ی قومی  ناا وفاح  دترد، بی  با  ارسی 

شججویق مرده تسجج  مه تگر دری،  ارسججی شججد، در صججور  دیاری تز ت ری  قومی  ناا   ار     رتا سججاده لو رت ت
به تیا دلیر، مسی تز تیا تماع   به دس  می  ورندتدر سطوا سیاسی و مزتیای  ا تی ظر ی  بشری قابر مالحظه 

رندت بر تیا بایدر نظر مت لماا زباا  نفو  ت نانستاا رت بر تسا  گستره یی بی عرد، پیشنااد مرده بود تحصائیه 
 تند، در  فای قومی مشعص دترند، تما دری گوتسا ، فزتره گاا ما یا پشتوا فای دری زباا یا مردمانی مه فوی  

بر تیا تدعا فا می توتا طنز،  لر ممیدی، سجججججرم ، فزر و چه قدر ت تیا مه می شجججججوند «ت ویض»ت مره ی عوی  
وتق ی   رفنای دری، در دی، عوتفر پردتع ، تما در تیا تا حدتقر وقتی می دتنیر فتو نوش ، در  رص  فای ب 

، حاال مه بی  نانستاا می  ید، صر  نظر تز فزتره ی قدم   ادنیای متازی و ملمو ، فمه تا با نار ت ناناا و ت 
 ا، سججند دتشججته  بو   راشجج تمار تدر منار پشججتو، تن  ا  تاانی  رفنگ ما در دنیاسجج ، عوب تسجج  در  تز نیر قرا

 باشیرت 
میالدی، نار دری رت در رسجججمیا   وردند،  06دوگانه گی و م ر  تسجججت مار دری و  ارسجججی تا زمانی مه در دفه ی 

مست مر و در نظر نباشدت  ،در میاا توده فای بی سوتد، تما فرگز باعث نشد درینار  ارسی باوتود تستفاده ی عار 
تنبوه ی تدله و سند نار دری، مر می  ورند، سرتغ تلد متاب فایی می روند   برتبر  عموماً در ستیز سعی  وقتی در
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 ، تما تیا تر ند، زمانی بهندتشججته باشججدنشججرت  ت نانی، نار  ارسججی وتود  سججی من ر نیسجج  در بی  تز یک قرامه م
 نادیده می گیرندت  ،م نی ت صب می شود مه می بینیر، دری رت با تمار وتق ی  فای  ا

مه در تدر  وبی برتی تلد متاب فایی نبوده تسججججججج د، رقیب ع،  وتود دترقدما  ار  یتاریخ دری مه در تمام افرتً ظ
ا برتی تیا مه تیپیس  به زودی به سرتغ ت ناناا دری دوس  می  یندت  -شب ه فای تتتماعی بار فا دیده تر، با ماپی

 ارسجججی در نشجججرت  ت نانی تند، تلد دو متاب زماا نار تز میاا ده فا تلد متابی مه رقبای چاپی مقار نیز عالی نماند، 
فا نمونه ی دیار دتردت تسجججتفاده تز تیا دو سجججند تاریعی، فجججر  اا رت یا تر مه به قور دوسجججتاا، دهتمیر عبدتلرحما ع

می گیرد مه با نار  ارسجججی، منتشجججر می سجججاده، در برتبر تلد متاب فایی قرتر  یبحث دری نیسججج ، بر به گونه ی عیل
ویا عربی، انای زباا دری تز ا، فرچند با عن«میزتا تلمسججا ه»و « تلزترعیا هیربصجج»شججده تندت در تلد متاب فای 

منتشججر شججده تند، نار دری در  مه در تمار  تمیر عبدتلرحما عاا د، تما با متا دریننشججاا می دفرت زباا فای دیار 
وفاح  عوتنده می شودت تیا نمونه در میاا ده فا نمونه ی دیار، صور  ساده تز  ار مساله  منار تازی  عربی  به

رفنای و می شججود، در حوزه ی مار   ق ی  دو گانه، تا زمانی مه رسججمی  دری مسججترتی تسجج  مه چه گونه در مو
 ت ت لیمی ما وتود دتشته تس 

 گاه بودند و بدوا شجججک در زماا نیاز شجججدید به ت ری   رفنایاا ت ناا در یک قرا قبر، به عوبی تز تصجججلی  دری 
 نق  بسته بودتموفع ما، تنتعاب و گزین  تیا نار، در تف ر  رفنایاا و مردر ما در گ شته، 

پیس  در زماا تدر شب ه فای تتتماعی س ت فر تا  -تسناد تیا مقاله، ماپی تز به فر صور ، ساده تریا تستفاده 
ا ت نانی مزیقدیمی  نشرت نمونه فای تز تیا  ،در بی  تز یک قرا قبری رت نشاا دفیدت  ارسی بازی مردند، رخ در

 عیلی وتود دترندت نار دری، به
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