
سانفرانسسكو         عبداله رها
تبصره بر اعالمه� صادره� پار�س :

استعمال نام «افغانستانى» جرم است

آقاى  ولى احمد نورى,  نبشته اى از پار�س به همه رسانه هاى همگانى فرستاده و در آن نگاشته است :
« من ا�ن مـقال را روى صـفحـه� جهانـى انترنت مـگذارم تا تمام افـغان ها در هرگـوشه و كنار جـهان كـه باشند, آنرا
مطالعـه نما�ند و آرزو دارم براى �كبـار سنت مطبوعـاتى را شكستـه و ا�ن نوشتـه را در همه نشـرات افغانـى, روزنامه
ها, مـجـالت,  هفــتـه نامـه ها و مـاهنامـه هـاى داخل و خـارج بچـاپ برسـانم, تـا مـردم افـغـانسـتـان مـتـوجــه اهمـت ا�ن

موضوع گردند.»
موضـوع چست ? مـاجرا از�ن قـرار است كه چرا برخى كـسان در نوشـته ها و �ا گـفتـار خود بجـاى كلمه� «افـغانى»,

«افغانستانى» مى نو�سند, و چرا بجاى كلمات معمول درى و عربى, كلمات فارسى ا�رانى را بكار مى برند !
ا�ن نوشته را از ابعاد گوناگون متوان سبك و سنگن كرد:

الV - از نگاه حـقـوقى: «استـعـمال نام(افـغـانستـانى) جـرم است» ; از نگاه حـقوق جـزاء  جرا�ـم به سه دسـتـه تقسـم
مشوند كه عبارت اند از جنا�ت , جنحه و قبـاحت. و تشخص ا�نكه �ك عمل جرمى در كدام �ك از�ن سه دسته
ها شامل مگـردد, به قانون جزائى �ك كشور تعـلق مگرد كه انواع جرا�م را تـعر�V و شناسائى مكند. مـثالً قتل
عـمدى و دزدى و رهزنـى در زمره� جنا�ات اسـت كه جـرم آن سنگن است. از سـوى د�گر , برائت ذمـه حـالت اصلى
است, �عنى تا كسى مـورد محاكمـه قرار نگرد و از طرف محكمـه� با صالحت محكوم نگردد ,  مـا به وى جرمى را
نسـبت داده نمى توانم, و نه هم مــتوان آنرا مـجـرم بخـوانم. پس چگونه آقـاى ولى نورى خـودش را در جاى قـاضى

قرار داده و با صراحت عنوان مكند كه استعمال نام «افغانستانى» جرم است?!
با�د از�ن قــاضى مــحــتـرم مــقــم پار�س پرســـد كــه نوعــت ا�ن جــرم چــست?  آ�ا جنا�ـت است, جنحــه است و �ا
قـباحت? آ�ا در قـوانن و مقـررات كـشور مـا براى گفـتن كلمـه� «افغـانستـانى» بجاى «افـغـان» جرم و جـزائى تعـن

شده است? و در كدام قانون?!
ب - از نگاه عفت قلم : قلم بذات خـود قدست دارد و خداونـد تبارك و تعالى بدان سوگند �اد كـرده است, و ما
با�د چه در گــفــتـار و چه در نـوشـتــه هاى خــو�ش عـفت قـلم را از �اد نبــر�م و بد و بــراه بمــردم نگو�م,  مــثـال عــدم

رعا�ت عفت قلم را در اعالمه� صادره� پار�س متوان در موارد ذ�ل �افت :
«آ�ا تعــد�ل آنهـا به زعـم چند فـتنـه انگـز و بگـانه پرست مـورد پـذ�رش جـامـعــه� افـغــانى و بن المللى قــرار گـرفــتـه
مـتواند» , و « به خـاطرى كه باداران چـند نفر فـروخته شـده ا�ن خـانت را خواسـته اند» و «بازهم نـفر�ن بر شـما

اى فرزندان ناخلV ا�ن سرزمن پاك».
آ�ا كـسى كه «افـغـانستـانى» بگو�د مـسـتوجب ا�ن همـه بدگـو�ى و فحـش و دشنام ها است? و �ا كـسى كه كلمـات

ناب فارسى بكار برد با�د به ارتكاب خانت متهم شود?
ج - از نگاه تار�خى: نام «افغانستان» براى بار نخست در اوا�ل قرن نزدهم بكار رفت. آقاى فرهنگ منو�سد:
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 م در معاهده� بن انگلستان و ا�ران در۱۸۰۱«هر چند كلمه� افـغانستـان به عنوان نام رسمى كشـور بار اول در سال 
)۲۴باره دولت درانى بكار رفته است» (افغانستان در پنج قرن اخر, ج اول , قسمت اول ص 

«در همان سـده� هجدهم, عبـدالله خان د�وان بگى از اركان دولت احـمد شاه درانى در قطعه ا�ـكه به مناسبت بناى
شهر قندهار سرود ه , گو�د :

ز حادثـاتِ زمانش خـدا نگهداردجمال ملك خراسان شد ا�ن تازه بنا
... دولتى كــه در نـمـه� سـده� هـجـدهم توسط احـمــد شـاه ابدالى  پى گــذارى شـد نـز در عـصــر شـاه مـذكـور خــراسـان
نامده مى شـد, چنانچه از زبان صابر شاه  پـر و مرشد احمد شـاه  روا�ت شده كه راجع به شاه مـذكور به حكمران

الهور گفت : او پادشاه وال�ت خراسان است و تو صوبه دار پادشاه هندوستان»
«نور محمـد قندهارى كه در سده� بعدى كتـاب گلشن امارت را در تار�خ امر شـر على خان تألV نموده است, در
ذكر احوال امـر دوست محمد خان پدر امر شـر على خان چنن مى نگارد : در آن زمان كه خاقـان مغـفرت نشان ,
امــر بى نظـر علـن مكان , امــر دوست مـحـمـد خـان در وال�ت خـراسان در دارالـسطنه� كـابل ارم تقـابل بر اورنگ

)۲۰امارت و جهانبانى نشسته بود.» (همان منبع, ص 
 مــالدى توسط انـگلس ها و۱۸۰۱از تحــقـق آقـاى فــرهنگ بر مى آ�ـد كـه بار اول كلمــه� «افـغــانسـتــان» در سـال 

ا�رانى ها در مورد دولت سدوزا�ى ها بكار گرفته شده, و از قد�م اال�ام تا عصر احمد شاه و امر شرعلى خان بنام
خراسـان نامـده مى شده است. بنا بر ا�ن , نام «افـغانستـان» كه با چنگ و دندان بدان چسـپـده ا�م و آنرا سخت
مـحكم گـرفـتـه ا�م, و كلـمـه� «افـغـان» را از آن مـشـتق كـرده ا�م و هر مـخـالفـتى را با سـوته مـى كـوبم, در واقع تحـفـه�
اهدا�ى انگلس و ا�ران است كـه بمـا تقد�م شـده است ! اگر كـسى در�ن مـورد شك دارد, �ك سند تار�خى ارائه

 عـــســوى ا�ن كلمــه را در مــورد ا�ن۱۸۰۱دارد كــه مـردم ا�ن ســرزمــن و �ا پادشــاهان ا�ن مـرز و بـوم قـبل از ســال 
مـحــدوده� كنونى كــشـور مـا بكـار برده باشند. گــفـتنى است كــه لفظ «افـغــانسـتــان» در قـرن هفــتم هجـرى در كــتـاب
«تار�خـنامـه� هـرات» اثر ســـفـى هروى به وفــرت بكار رفــتــه و بر ســرزمــن هاى مــرزى مـــان افــغــانســتـان كـنونى و

پاكستان �ا پشتونستان اطالق شده است, آن هم نه به حث سرزمنى مستقل.
بخش دوم ا�ن اعــالمــه اعـتـراض در كــار گــرى واژه هاى ناب فــارسى است. زبان حـد و مـرزى ندارد و افــغـانى و
ا�رانى نمى شناسـد, و نبا�د بدان تاپه� تـابعت زد,  بلكه به مـرور زمان تكامل �افـته , كلـمات و واژه ها مـتروك و
مــهـجــور شـده و جــاى آنرا كلمــات و واژه هاى نو گـرفــتـه اسـت. بعـبــارت د�گر هر كلـمـه و لغــتى كـه طـرف پسند و
پذ�رش مردم قـرار گرفت �ا به اصطالح جا افتـاد , همان مورد استـعمال قرار مى گـرد و مشهـور مى گردد. بنا بر�ن
تعـصـب نشـان دادن در مـورد كـار بـرد كلمـات امـرى اسـت خـالف منطق, و از آن بدتر تـاپه� تابعـت زدن به كـلمـات

است كه آنها را در محدوده� معن مرزى حبس كرد.
آ�ا زبان فـارسى زبان خـاص ا�ران است ? آ�ا �ـك كابـلى �ا بدخـشـانى فـارسى صـحـبت مـكند �ا �ك بخـتــارى �ا
تركِ آذربا�جانى ?  آ�ا �ك پـشاورى بهتر پشتـو صحبت مكند �ا صـادر كننده� اعالمه� پار�س ?  �ا مـرحوم سردار
محـمد نعـم خان كه با پروگـرام پشتـو سازى مضـامن مكاتب , ضـربه� قاطعى بر پكر مـعنوى ا�ن كشـور وارد كرد ,

در حالكه خود �ك كلمه پشتو بر زبان ناورده بود.
جاى بس تأسV است كه در عصر ظاهر شاه تمام تپ و تالش بران بود كه زبان پشتو جاگز�ن زبان درى شود,
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خــــاطى را گنـدونكى نوشــتـند, و مــدعى العــمــوم را حــارنـوال(ســارنوال) و شــفــاخــانه را روغــتــون و كلـمــاتى چون
ســـاتنوال, پـوهنح�ى و پـوهنتـــون وارد زبان فـــارسى شـــد, در حـــالى كـــه نه از پادشـــاه و نه از صـــدراعظـم ها و وزراى
خانوادگى شـان حرفى به پشتـو شنده شد, لكن مـامور�ن دولتى مجـبور بودند كه در كـورسهاى تدر�س پشـتو تولنه
ضـاع وقت كنند و سوانح هاى سـاختگى و جـعلى را حفظ كنند. آ�ا هـمن اعمـال نادرست و ناشا�ست بسـنده نبود
كه حاال قلم بر مدارند و اعالمه صادر مكنند تا ا�ـن كلمات و آن كلمات با�د در زبان فارسى استعمال نشود كه

ا�رانى است ? آ�ا متوان زبان فارسى را با صدور چنن اعالمه ها از سر تكاملى آن منحرف كرد و مهار نمود ?
مثال هاى از نگارش آقاى ولى نورى :

«در�ن چند ســال اخـــر در بعــضى از روزنامـه هـا و نشـرات خــارج كـشــور عـده� در صــدد آن اند كــه كلمـات فــارسى
ا�رانى را به عـوض كلمـات سُـچه� درى  �ا كلمـات مـعـمول عـربى كـه در زبان مـا عجـن شـده است, بكار برند كـه نه

تنها خوش آ�ند نست بلكه رنج آور است.»
آ�ا بجاى كلمه� «عجن» كه شا�د نزد بسا كسان فهم آن دشوار باشد اگر كلمه� «آمخته» بكار گرفته مى شد بهتر

نبود ? قضاوت با خوانندگان است.
به ادامـه نوشتـه است : « ولى تعو�ض كـلمه� «افـغان» به « افـغانسـتانى» بـى اندازه نامأنوس و غـر قـابل پذ�رش و

توهن آمز است.»
بنده طرفدار تعـو�ض نام افغانسـتان نستم , ز�را ا�ـن دردى را دوا نمى كند, ولى اگر مردم افغـانستان بخـواهند كه
نام كشـور خو�ش را تغـر دهند, آ�ا ا�ن حق را ندارند? ز�را با مذاق آقـاى نورى برابر نست?! چه غـر مأنوسى?
چه غر قـابل پذ�رش و چه توهن آمز است?  مگر ما حق آنرا دار�م كـه حق ملتى را سلب كنم? مگر لفظ ا�ران بر
كشـور كنونى بش از نم قرن سابقـه دارد?  آ�ا قبل بر آن نام رسمى ا�ران , فـارس نبود ? آ�ا با ا�ن تغـر نام ملت

ر مى كند توهن آمز است?ا�ران توهن شد ? آ�ا نام هاى كشور ها�ى كه در گوشه و كنار جهان تغ
ا�نهم جالب است كه آقاى نورى با آنكه در برابر واژه� تازه در زبان فارسى اعتراض مى كند, بعضاً ناخود آگاه ا�ن
واژه هارا بكار مـگرد كه مـثال آن : گـردهمآ�ى ها , در پاى آنها امـضا كـردن , و غره. آ�ا ا�ن واژه هـا تا سى سال
قـبل در زبان مــا بكار مــرفت ? آ�ـا مـثـالى آورده مى توانــد?  كلمـات و واژه ها هم كــهنه مى شـوند و مى مـــرند و

بجاى آنها واژه هاى د�گرى پد�د مى آ�ند, ا�ن از طبعت زبان است.
بخش د�گر ا�ـن اعـالمــهّ صـادره� پـار�س اعـتـراض بر نشــرات و جـرا�د و به و�ژه جـر�ده� امـــد است, كـه البــتـه نمى

خواهم گستاخى نما�م و در�ن باره چزى بنو�سم, و به وظفه� آقاى كوشان تشبث كنم.
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