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 11/10/4114          ولي احمد نوري
 

 جرم است« افغانستاني» استعمال نام 
 

 ت فغان كشیدچون مرِغ حق ز شاخ محبـَ دت عیان كشیدصداي مؤ! هم میهنان
 با دست باهــمــي هـمــۀ دشمنـــان كشید  در منزل شرافِت وحدت، شويد جمع

 

 «باقي قايل زاده» 
 

خوانید از قلم يك پشتو زبان رقم نشده و نه از احساس تعصب و تفرقه افگني تراوش كرده است،  را كه مينوشته اي
دو قوم شريف افغانستان يعني پشتون و تاجك منسوب هستم، دري  چه من با وصف آنكه از طرف والدين به هر

تفرقه افگني و . كنم و مباهات مي ین آبايي ام می بالمزبانم و نه تنها به اين دو قوم وطنم بلكه به همه اقوام اين سرزم
 .شمارم صدمه به وحدت ملي را از هرطرفي كه باشد با تمام قوت محكوم كرده مردود مي

 

اين سرزمین پرافتخار با ايجاد افغانستان از طرف آبا و اجداد ما،  و با ايثار و فدا كاري و قرباني هزار ها تن، 
مجاهدين واقعي اين میهن . احفاد اين مرز و بوم از اشغال و تعرض بیگانگان حفظ گرديدت فرزندان و آبايي به هَم

خانواده و فرزندان شان باز هم اين وطن آزادۀ ای  هاي عزيز شان و با پذيرفتن آوارگیآزادگان با فدا نمودن جان 
 .خود را از هر نوع تجاوز و تعرض نجات دادند

 

 نداز براي كسب قــدرت خدمت غـیـر میكن
 شرم و عاري نیست ياران، آدم مزدور را

 

 «محمد آصف امانت» 
 

درين چند سال اخیر در بعضي از روزنامه ها و نشريات خارج كشور عده ای در صدد آن اند كه اصطالحات 
عجین رف از قرن ها به اينطفارسي ايران را به عوض كلمات سچۀ دري يا كلمات معمول عربي را كه در زبان ما 

 «افغانستاني»به « افغان»ولي تعويض كلمۀ . رنج آورهم است كه نه تنها خوش آيند نیست، بلكهشده است بكار برند 
 .و توهین آمیز است اندازه نامانوس و غیر قابل قبول بي

 

در سال هاي هشتاد میالدي بعد از كودتاي فاجعه انگیز كمونیستي در كشور ما و در اثر مضحک و جعلی اين نام 
ج سرحدات ما گاه گاهي به نظر مي رسید، ولي با تأسف تدريجًا با گذشت لجام گسیختگي نشرات جهادي در خار

و اجیران همسايه هاي طماع افغانستان بیشتر رائج گرديد،  تا اينكه از دائرۀ  زمان از طرف دشمنان وحدت ملي 
و « امید»مۀ يك تعداد نشرات افغاني خارج به شمول هفته نا احترام به كرامت افغاني پا فراتر نهاده و پیوسته در

ديگر ايراني مشرب ها و حتي در بعضي نشريه هاي داخل كشور هم به مالحظه رسیده موجبات بیزاري و تنفر 
 .خاطر را ببار مي آورد

 

از نگاه حقوق عمومي بین الدول، اصولنامه ها و قوانین اساسي افغانستان منحیث وثايق ملي و اخیرًا تصويب لوي 
 .شده استو تصويب كید تأئید، تأع افغانستان براي اتبا« افغان»منعقد كابل نام ( م 411٨)هـ ش  1٨٣4جرگۀ سال 

 

يان آنها امضاء و تعهد كرده است، اتباع افغانستان بنام در میثاق ها و معاهـدات بین المللي كه افغانستان در پا
و آيا تعديل  ت تعديل گردند؟ آيا بايد اين همه میثاق ها، معاهدات و مقاوال. «افغانستاني»ياد شده اند، نه « افغان»

 تواند؟ جامعۀ افغاني و بین المللي قرار گرفته مي مورد قبوله انگیز و بیگانه پرست آنها تنها به زعم چند فتن
آثار، كتب، نوشته ها و مقاالت، تحقیق ها و تیزس هاي لیسانس و دكتورا ها كه از بیشتر از يك قرن در سراسر 

در  وو در مراکز علمی و کتابخانه های معظم جهان وجود دارد ته و چاپ شده است جهان در بارۀ افغانستان نوش
 اطالق شده است، بايد تعديل گردند؟ «افغان»همۀ آنها به تبعۀ افغانستان 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_estemal_nam_afghanistani_jorm_ast.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_estemal_nam_afghanistani_jorm_ast.pdf
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زن ادب پرور، آزادمنش و مبارز راه آزادي زنان افغانستان را بعد از يكصد سال " مستورۀ افغان"شود نام  آيا مي
 اند؟اش خو( 1")مستورۀ افغانستاني"تغییر داد و منبعد [ هـ ش 14٣١متولد ]

خلیلي، استاد بزرگوار خلیل اهلل و دانشمندان بزرگ افغانستان را، مثل عالمه سلجوقي،  ءتوان سخنان شعرا آيا مي
 ،كه در بارۀ اين زن دانشمند افغان سه ربع قرن پیش... و ... سرور جويا، رحیم الهام، مولوي خسته، صديق حیا و 

 دمان هرزه و فرومايه تعديل نمود؟  زده اند و ياد او را گرامي داشته اند، به خاطر نوشته و يا گفتۀ چند تن مر
 و دشمنانتا سبب رضايت اين مفتنین  از گورش برخیزد و تذكرۀ شعرايش را دوباره بنويسد؟ " خال محمد خسته"آيا 

 گردد؟افغانستان 
كه بیش از نیم قرن قبل در كابل به چاپ رسیده،  دوباره طبع " ماگه رحماني"اثر " پرده نشینان سخنگو"آيا كتاب 

 گردد؟
به خاطر ارضاي چند نفر  «ارسي در آريانار طاووس يا شعر فپ»شعراي حنیف بلخي را، تحت عنوان آيا تذكرة ال

 عوض گردد؟" میرهوتك افغانستاني"به " میرهوتك افغان"خارجي پرست تجديد چاپ كرد كه نام 
 جمال الدين افغان چه بايد كرد؟  با نام بزرگمردي همچو شیخ

بزرگترين شاعر و " ويكتور هیوگو"که  نام آن فرهیخته مردي را  ن افغانستاني اش بايد خواند؟ جمال الديمنبعد شیخ 
كه باداران چند نفر خود فروخته، اين خیانت را  به خاطري دوستي او مي بالید بايد تغییر داد؟ ه نويسندۀ فرانسوي ب

  ! خواسته اند
 !(بازهم نفرين بر شما اي فرزندان ناخلف اين سرزمین پاك)

 

 اي جیفۀ دنیا و غصب مال و جاهاز بر
 !میكني بازي به ناِم نیِك افغان، اي شقي

 

كه از هموطنان " يلزادهباقي قا"به لحاظ خدا بیايید اين شعاري را كه هشتاد سال پیش شاعر نابیناي كشور ما مرحوم 
با چه احساس سروده است، ورد زبان خود سازيم و به آن عمل از يک قوم با افتخار غیر پشتون است و و ا تشیع م

 :كنیم
 

 اين اسم ها ز دفـتـر ملـي روان كشید  تاجك و قزل و ازبك و مغلپشتون و 
 آئید جمع و مطلب خود شادمان كشید  فـقـط به نام ملت افغان ستان، هـمـــه

 

عالي رتبۀ مور از زبان يك مأ( مسیشهجری  1٨٣٨حمل  - ستون اول14صفحۀ ( ٦4٦)ه نامۀ امید شماره در هفت
 .به نشر رسیده است «انستانيافغ»كلمۀ «  افغان»افغانستان در عوض نام 

جعل كرده باشد و يا از طرف ( ايرنا)مور عالي رتبۀ افغان را خبرنگار ايراني استعمال اين كلمه از زبان اين مأ اگر
لین اطالعات و كلتور وكاركنان جريدۀ امید عمدًا چنین تصرفي در خبر مذكور به عمل آمده باشد، اصواًل بايد مسؤ

 .ل جدي نشان دهنددر برابر آن عكس العم
 

همكار نزديك داكتر " آقاي لطیف پدرام"توان پذيرفت كه يكی از كانديد هاي رياست جمهوري آيندۀ افغانستان  آيا مي
شهرت دارد، در تجمعات و يا به اصطالح خودشان در نشست ( 4()ايرانوفیل)نجیب اهلل در رژيم كمونیستي كه به 

 «افغاني»ن بكار نبرد و يا مثل ايراني ها را براي تبعۀ افغانستا «فغانا»ها در فرانسه هیچ وقت نام  هاي ايراني
بگويد كه كلمۀ نامانوس و غیر قابل  «افغانستاني»يا  و ! افغانستان است نه نام تبعۀ آن( واحد پول)بگويد كه نام 

 .ترين مقام دولت افغانستان كانديد نمايد قبول است؟ و با آنهم خودش را براي بلند

                                                           

و يک  خانوادۀ مستوره افغان اهل فضل بوده  . هرات بوده اند اجداد مرحومه  مستورۀ افغان شاعرۀ وطن پرست اهل تشیع وطن از(  1)
از مرحوم کريم نصرتی اشعار  . ده سرائی امتیاز خاص داشتیو در قص برادر ايشان مرحوم کريم نصرتی در شعر يد طوالئی داشته 

 .  و بساط شعر دری را رنگین تر سازد وزی به زيور طبع آراسته گردد فراوانی بیادگار مانده که امید ر
 
 .که وطنخواهان به لطیف پدرام داده اند؛ بخاطر ايران پرستی اومیباشد" ايرانو فیل"کلمۀ ( 4)
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را به نام ازبكستاني، تركمنستاني، .  . .و.  . .و قرغزستان و تركمنستان  تاجكستان،  ود كه اتباع ازبكستان، آيا مي ش

رائج [ پسوند] «ستاني»تا « ستاني»ولي اين . و يا هندوستاني كلمۀ پاكستاني باشد  شايد الهام از ؟ وقرغزستاني ياد كرد
 چنانچه چندين بار كوشش شده. خواهند نامید( ن ستانیفال) «ستاني»را به با ايزاد  شود، هر واليت افغانستان خود

 .تجديد نام کنند «مزارستان»عوض كنند و مزار را به  «هزارستان»است كه نام هزاره جات ما را به 
 

ريخی بیشتر از دو صد سال سابقه كتب و نوشته هاي تأ براي اتباع كشور افغانستان به رويت اسناد،  «افغان»نام 
. براي اتباع اين كشور قبول شده است «افغان»همین نام ( حامد كرزي)تا عصر ( يمدشاه دراناح)از دورۀ . دارد

میالدي اين نام براي اولین بار به صورت رسمي به حیث نام تبعۀ افغانستان در وثیقۀ ملي كشور ما  1٢41در سال 
و تشكیل گرديده  خان افتتاح  نام نظامنامۀ ملي از طرف لوي جرگۀ پغمان که تحت زعامت اعلیحضرت امان اهلله ب

 «افغان»ا شكوه پايه گذاري شده همین نام بعدًا هم در قوانین اساسي كه درين عصر ب . بود، تائید و رسمًا پذيرفته شد
 .براي اتباع كشور ما بكار رفته است

 

نون ئید قاكه براي تأ( میالدي 411٨)مسی ش یجرهـ 1٨٣4ريخي ن بیست و يكم باز هم لويۀ جرگۀ تأدر آغاز قر
 .خواند «افغان»د گرديد، تبعۀ اين مرز و بوم را اساسي در كابل پايتخت افغانستان منعق

 

ديموكراسي در عصر شاهي مشروطه ( طاليي)دهۀ ( میالدي1٢٦4. )مسیشجری هـ  1٨4٨در متن قانون اساسي 
براي  «غاناف»روزي از آن استنباط گرديده، نام كه قانون اساسي ام( شاه محمد ظاهر)تحت زعامت اعلیحضرت 

 .تبعۀ افغانستان بیشتر از ده مرتبه بكار رفته است
 

طوري كه مكلفیت داريم از حقوق خويش بر اساس احكام و مواد اين وثیقۀ ملي حفاظت و حمايت  ها همان ما افغان
 نمايیم، بايد همانطور مكلف باشیم كه وجايب و وظايف خويش را نیز طبق احكام و مواد اين وثیقۀ ملي احترام و

بر هر فرد از افراد .  . . ].براي اتباع افغانستان يكي ازين وجايب است «افغان»بردن نام  نمايیم، كه بكار ءاجرا
و با بي . (قانون اساسی افغانستان بند سوم مادۀ چهارم فصل اول.[ )  . .ملت افغانستان كلمۀ افغان اطالق مي شود

 .احترامي به آن بايد از طرف قانون و ديوان عالي قضاء و مردم مؤاخذه گرديم
 

 چراغ عقل را گر ما به مغِز خود بر افروزيم
 تأي اين ملـَنـبـايـد كـرد كاري  بر خالِف  ر

 

 «سید حسن آشفتة باختري» 
 

 :در آغاز قرن بیستم گفته استبال الهوري شاعر متفکر نیم قاره اق
 

 استآن پـیـكــر دل  ملت افـغـان در  آسیا يك پـیـكــِر آب و گــــل است
 

بودن خود افتخار  «افغان»یم، به باشو تباری که  آيا همین كافي نیست كه ما همه باشندگان اين كشور، از هر قوم 
 نمايیم؟

 

گذارم تا تمام افغان ها در هر گوشه و كنار جهان كه باشند آنرا  من اين مقال را روي صفحۀ جهاني انترنت مي
سنت مطبوعاتي را شكسته و اين نوشته را در همه نشرات افغاني، مطالعه نمايند، و آرزو دارم براي يك بار 

 به چاپ برسانیم تا مردم نجیب افغان افغانستانروزنامه ها، مجالت، هفته نامه ها، و ماه نامه هاي داخل و خارج 
 .متوجه اهمیت اين موضوع گردند

 

ولي به هر دو  زبان هستم من دري  كنم كه من اين نظر را از راه  تعصب ننوشته ام،  در انجام باز هم تكرار مي
و اكثر مقاالت، نوشته ها و آثاري كه به طبع رسانیده ام يا  زبان نه تنها احترام دارم بلكه به آنها عشق مي ورزم 

 ولي احمد نوريختم    . كنم كه از تفرقه اندازي نفرت دارم و سوگند ياد مي زير طبع است به زبان دري نوشته ام، 
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****************** 
 

      : تبصره 
 

 :نترنت گذاشته شده استدر اکثر وبسايت هاي جهاني ایالدی م 4114اين نوشته در ماه می 
 

 :م  در نشرات آتي افغاني در اقصاي جهان چاپ گرديد 4114ين مقاله  در ماه هاي مي و جون ا
 

 لـــابـــر كـــهــاپ شــــچ(  اراده )دۀ ـــــــــــــريـــج
 اداــال كانــر مانتريـــاپ شهـچ (ارـــــگـزرن)دۀ ـــريــج
 وي كاناداــاريـتـر آنـــاپ شهـچ (هـــان رسالـغـاف)دۀ ـــريــج

 په پشاور كشي( میاشتني ملي خپرونه) (افغاني تولنه)جريدۀ ملي 
 اضالع متحدۀ امريکا سانفرانسیسکویچاپ شهر ( وانـیـک)دۀ ــريــج

 چاپ شهر الکسندريه اضالع متحدۀ امريکا ٦٨4شماره ( امید)هفته نامۀ 
 آلماندرال ـجمهوريت فچاپ شهر میونشن  ٣1شمارۀ ( اـانـاب آريـقـع)مجلۀ 
 ر مان کلیر اضالع متحدۀ امريکا»شهچاپ  ٢0ارۀ ــشم( ۀ افغانستانـنـیـآئ)مجلۀ 
 کلیفورنیای اضالع متحدۀ امريکا اضالعورد ـر کانکـچاپ شه( درد دل افغان)مجلۀ 

 وريت فدرال آلمانـهـر بـُن جمــچاپ شه  14شمارۀ  (روزـام ح و افغانستانـصل)ۀ ـلـمج
 


