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یادداشت نویسنده
از مدتی بدین طرف باز شتر ایران و ایران پرستان افغان ،خواب پنبه دانه می بیند و خیال واهی و باطل آرزویی را به
دل می پروراند ،که هرگز و ابداً جامۀ عمل نخواهد پوشید ....چرا می گویم "هرگز نخواهد پوشید"؟
با شناختی ،که از مردم شریف وطن محبوبم دارم ،با اطمینان کامل می گویم و به تأکید هرچه تمامتر می گویم ،که "نمی
پوشد و هرگز هم نخواهد پوشید!!!"
با آن هم ،هرگز نباید غافل بود ،چون همسایگان مفتن و خبیث ما ــ در رأس ،دولت آخوندی ایران ــ با تفتین و توطئه،
طرحهای رنگارنگ می ریزند ،تا نه تنها موجودیت و سرنوشت افغانستان را با پنجه های خونین خود رقم زنند ،بلکه
هویت افغانستان و افغان را از صحنۀ گیتی بردارند .این نابکاران عزم جزم کرده اند ،تا به کمک فرزندان ناخلف خود
ما؛ یعنی افغان ستیزان و افغانستان ستیزان ،کلمۀ شریف "افغان" و نام باشکوه "افغانستان" و هویت مستقل وطن و ملت
ما را معدوم سازند ،که بدین آرزو هرگز نخواهند رسید!!!
فعاالن پلید رژیم فاشیستی ایران ،در سالهای دهۀ  90میالدی ،به کمک و همکاری دار و دستۀ "جمعیت اسالمی" و
"شورای نظار" و وابستگان بعض تنظیم های دیگر به اصطالح "جهادی" ،به این کار شنیع و دور از شرافت همسایگی
و انسانی ،آغاز کردند ،ا ّما با مقاومت جدّی مردم نجیب افغانستان برخوردند و تا سالهای  2001 – 2000ظاهراً جلو
خود را گرفته ،در خفاء رفته و این فعالیت خصمانه را در باطن و در چوکات پنهانکاری ،به تأنی انجام دادند.
بعد از سال  2002فعالیت شوم خود را علنا ً و با مصرف سرمایه های بادآورد گاز و نفت ،از سر گرفته و برهنه تر از
همه وقت دیگر ساختند .این فعالیت تخریبی ،متأسفانه تا امروز و به کمک افغان و افغانستان ستیزان داخلی ،دوام دارد.
در آن زمان ،که سالهای  ،1992 – 1991بود اولین کسى ،که متوجه عمق این توطئۀ فاجعه بار گردید ،همین قلم بود،
که مقالۀ «استعمال کلمۀ "افغانستانى" جرم است» را رقم زد و به زبانهاى پشتو و درى در جراید و وبسایت هاى جهانى
انترنت به نشر سپرد و ترجمۀ آن را به زبان فرانسوی به مطبوعات و مقامات رسمی کشور فرانسه تسلیم نمود .این
مقاله ،صف وطنپرستان را از َدل وطنفروشان جدا ساخت .در یک طرف گروه انبوه و معتنابه وطن خواهان قرار گرفتند،
و در طرف دیگر تعداد معدود و ناچیزى از افغانان نمک حرام و ناسپاس ....
بقیه را در مق ّدمۀ مؤلف در همین بخش کتاب مطالعه می فرمائید:
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مـقدمۀ مؤلف
وطن عزیز ما افغانستان ،از اعصار پار و قرون گذشته تا به امروز ،شاهد لیل و نهار و فرود و فراز بى شمار بوده و
بسیار کم است مقاطعى از تأری خ ،که مملکت ما را در صلح و آرامش نشان بدهد .علت اکثر نا آرامی ها ،تالطمات و
تشنجات را متأسفانه در خارج و در ماوراى سرحدات خود مى یابیم .اگر چند صباحى در رفاه و شگوفائى و آرامش
به سر برده ایم ،دلیلش قوت خود ما و ضعف همسایگان بوده ،که نمی توانسته اند در امور داخلى ما دخالت کنند .هر
وقتی که دولت ها ضعیف و بى کفایت بوده اند ،زمینۀ مداخالت و حتى سیطرۀ اجانب میسر گردیده است .از مثال هاى
تأریخى و گذشته هاى دور که بگذریم ،این دو پدیدۀ متمم یکدیگر یعنى قوت و ضعف را در تمام قرن نزدهم در وطن
خود تجربه کردیم و دیدیم که ضعف داخلى چطور همسایگان را مجال داد ،تا سرنوشت ما را با پنجه هاى خونین و
خبیث خود ،رقم بزنند .از یک طرف دو همسایۀ استعمارى از شمال و جنوب و از طرفى هم رژیم هاى پلید در غرب
کشور ،زخم هائى را بر پیکر ما فرود آوردند ،که هنوز هم التیام نپذیرفته .در دونیم دهۀ اخیر هم ،کارروائى این پدیدۀ
دوگانه را به چشم سر دیدیم ،که به شرح و تفصیلش ،نیازى نیست.
همینکه دولت جمهورى افغانستان به زعامت سردار محمد داؤد خان به دسیسه و به حمایت شوروى ملعون که از
فسادخانۀ کرملن رهبرى می گردید از بین برده شد و رژیم نامشروع ،منحوس و سفاک خلق و پرچم بر اریکۀ قدرت
تکیه زد ،ملت قد برافراخت ،عصیان کرد و به طغیان روى آورد .و اگر اتحاد شوروى به کمک چاکران خود نمى
شتافت ،خلق و پرچم دو سال هم دوام نمى آورد.
در دو نیم دهۀ اخیر نه تنها شاهد مداخالت مستقیم بیگانگان بوده ایم ،بلکه دیدیم که همسایه هاى خبیث چگونه طرح
می ریزند ،توطئه می کنند و عمال داخلى خود را بکار می گمارند ،تا وضع را از داخل برهم زنند .بعد از سقوط
رژیم قرون وسطائى طالبى و بعد از آنکه عساکر امریکائى و قواى بین المللى در وطن ما مستقر گردیدند ،گویا امید
آن می رفت که صلح و ثبات در وطن حاکم گردد .همسایگان نابکار و طماع که پالن هاى آزمندانۀ خود را نقش بر
آب می دیدند ،چون هنوز دل شان یخ نکرده بود ،طرح توطئه هاى دیگرى را ریختند .اول نقشۀ فدرالى ساختن
مملکت را کشیدند و نوکران خود را موظف ساختند ،تا با پیش کشیدن این طرح ،از یکطرف دولت مرکزى را
ضعیف بسازند و از طرفى زمینۀ تجزیۀ آیندۀ مملکت ما را فراهم نمایند؛ این نقشه نیز نقشی بر آب شد .سرشت
نابکاران حکم می کرد که از پا نایستند و امید خود را از دست ندهند .همان بود که طرح هاى تفرقه افگنانۀ دیگرى
را روی کار آوردند .یکى ازین طرح ها ،شایع ساختن و رواج دادن اصطالح «افغانستانى» به جاى "افغان" بود.
اینها گویا مى خواستند ،که با این تبلیغات ،ملت واحد و بهم بستۀ ما را به "افغان" و "افغانستانى" تقسیم کنند .گفتند که
اتباع "غیر پشتون" افغانستان "افغان" نیستند ،بلکه "افغانستانى" هستند .ولى روشنفکران وطن خواه بیدار و هوشیارند
و به هیچ نوعى اجازه نمی دهند ،که پالن "روشنفکر مآبان" ایران پرست ،در رستۀ چیز فهمان و تعلیم یافتگان رخنه
کند ،خاطر شان را مکدر سازد و بالوسیله گویا در سطح روشنفکرى دوگانگى و تفرقه ،ایجاد نماید .البته چنین توطئه
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ها در قدم اول ،فقط در سطح اشخاص باسواد ما می توانست مطرح گردد ،چون طبقات وسیع عوام و توده هاى ملیونى
مردم ما در قصۀ چنین افسانه ها نیستند و خاطر بى آالیش و بیغش خود را با چنین الطائالت نمى آالیند.
اولین کسى که متوجه عمق این توطئه گردید ،همی ن قلم بود که مقالۀ (استعمال کلمۀ "افغانستانى" جرم است) را رقم
زد و به زبان هاى پشتو و درى در جراید و سایت هاى جهانى انترنت به نشر سپرد .انعکاس این مقاله دوگانه بود
و صف وطنپرستان را از َدل وطن فروشان و عُمال بیگانه جدا ساخت .در یک طرف گروه انبوه وطن خواهان قرار
گرفتند ،که به طرفدارى ازین قلم و برضد اصطالح شوم ،منحوس و تفرقه افگن "افغانستانى" مقاالت فراوان علمى
و مستدل نوشتند و پالن هاى شوم دشمنان وطن را فاش ساختند .در طرف دیگر تعداد معدود و ناچیزى از افغانان
نمک به حرام و ناسپاس قد علم کردند ،که به نفع این اصطالح نوشتند و بر راه غلط و مشى باطل خود ،پا فشردند.
وطن فروشان که در تنگنا قرار گرفته بودند و قدرت مقابلۀ مستقیم و رویاروى ،از ایشان گرفته شده بود ،به چال هاى
دیگرى روى آوردند و در حالى که چهرۀ منحوس خود را در نقاب هاى کذائى و موهوم پوشانیده بودند ،نوشته هاى
بى باک ،بى بند و بار و موهن خود را زیر نام هاى مستعار برون دادند.
طرفه اینکه جریدۀ بدنام ،تفرقه انداز و نیرنگ باز "امید" چاپ اتازونی ،که از طرف رژیم آخندی ایران تمویل و
تدویر می گردد ،و همچنان از حمایت سید مخدوم رهین مسؤول سابق مطبوعات در افغانستان هم برخوردار بودند،
پناهگاه و پایگاه وطن فروشان قرار گرفت و هنوز که هنوز است ،دست از اغواء و تفتین برنداشته و بالمره و وقتا ً
فوقتاً ،اصطالح نامبارک و مردود "افغانستانى" را بر زبان می راند.
در مجموعۀ حاضر مقاالت هر دو جناح انعکاس می یابد؛ به هدف اینکه احفاد و اوالد صالح وطن حق را از باطل،
صواب را از ناصواب و مشروع را از نامشروع تفکیک کنند ،بر عمق توطئه هاى دشمنان وطن پى ببرند و گول
دشمنان سرزمین فخیم و پر افتخار ما ،افغانستان عزیز را نخورند .امیدوارم و بلکه یقین دارم که ملت با شهامت و
پر استقامت ما ازین آزمون هم سرخ روى و سرفراز بدر آمده ،راه وحدت و یگانگى را رها نکرده و توطئه افگنان
و غالمان حلقه بگوش ایشان را شرمسار خواهد ساخت.
این لیل و نهار هم خواهد گذشت ،این شب دیجور را صبح تابان در قفا خواهد آمد و افغانان با گردن افراشته در قطار
ملل مرفه و پیشرفتۀ عالم ،قرار خواهند گرفت .حبذا و خرما یاد و کارنامۀ وطن پرستان و اسفا و دریغا حال و آیندۀ
ولی احمد نوری

وطنفروشان !!!!
پاریس ... ،اپریل 2007
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فهرست مندرجات
عنوان

اسم نویسنده

ـ

یادداشت نویسنده

ولی احمد نوری

-

مقدمۂ مؤلف

ولی احمد نوری

-

شعر "افغان بمان"

محمدیونس عینی

ـ افغانستان كلستان اقوام و گلباغ زبان ها

خلیل هللا معرفی

ـ اساتعمال نام "افغانستان جرم است"

ولی احمدنوری
محمد قوی كوشان

ـ كدام جرم

عبدهللا رها

ـ تبصره بر اعالمیۂ صادرۀ پاریس
ـ شعر پشتو "افغانستانیانو ته"
ـ افغان ،افغانی ،افغانستانی بخش اول

خلیل هللا معرفی

ـ افغان ،افغانی ،افغانستانی بخش دوم

خلیل هللا معرفی
نعیم بارز

ـ تجزیه طلبی به بهانۂ زبان و فرهنگ

روستار تره كی

ـ پاكسازی زبان دری از اصطالحات پشتو

علی یاور

ـ عذر بدتر از گناه

میرعبدالرحیم عزیز

ـ استعمال نام "افغانستانی" گناه نیست جرم است

ـ نام "افغان" ،هویت باشندگان افغانستان باید به افغانستان عوض شود
خلیل هللا معرفی

ـ عقده گشائی "شاعرانه"

پیر محمد كاروان

ـ شعر پشتو "دشپی ماشوم شمه زه"

عزیزهللا سیدالی

ـ پژواك ها

علی یاور

ـ هرسخن جایی و هرنكته مكانی دارد

عبدالرحمن پژواك

ـ شعر دری "افغان و افغانستان"

خلیل هللا امین

ـ مارا اصل و نسب بكار نیست مگر عمل
ـ شعر دری "افغان و افغانستانی"

محمد رحیم هاتف

ـ افغان ،افغانی ،افغانستانی بخش سوم

خلیل هللا معرفی

ـ عالمیۂ پاریس

ولی احمد نوری
عزیزالدین ولیكی فوفلزائی

ـ شعر دری "افغانستان وطنم"

ولی احمد نوری

ـ پاسخی به جناب محمدقوی كوشان
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میرعبدالرحیم عزیز

ـ توطئه های استعماری و امپریالیستی ایران

روستار تره كی

ـ طالب و نیوطالب "

سید خلیل هللا هاشمیان

ـ مناقشۂ بیمورد "امید" ولی احمد نوری
ـ شعر دری

شیرآقا قشالقی

ـ افغان وافغانستانی

محمدنعیم كبیر

ـ جدال بر سر واژه ها و پیامد های پژوهشی آن

ساالر عزیز پور

ـ افغان ،افغانی ،افغانستان بخش چهارم

خلیل هللا معرفی

ـ ما همه افغانیم و افغانستان وطن ماست

فرهاد میرزا

ـ نزاع بر نام ها و تصادم بر تسمیه ها

محمد حیدر
میرمحمد طارق (طاهر)

ـ شعر شعر دری " بیاد وطن"

عبدالعلی افضل

ـ قلم بدستان وطنپرست افغان ستانی
ـ از تاریخ بیاموزیم و صفحۂ جدیدی بگشاییم

فضل احمد افغان

ـ سیری در اندیشه های عنودانه

امان الملك جالله

ـ شعر دری "پیام وحدت"

احمد صدیق حیا
ماللی موسی نظام

ـ روشنی ای بر اصالت لسان دری
ـ مناقشه بر سر واژه "افغان" یا "افغانستانی"

ناور افغان

ـ شعر دری "بگو افغان ،مگو افغانستانی"

محمد نسیم اسیر
میرعنایت هللا سادات

ـ پاینده باد افغانستان

زمان فیروز

ـ شعر دری

میر عبدالواحد سادات

ـ موجودیت افغانستان در گرو وحدت ملی آن است

ـ واژه "افغانستانی" و سابقۂ كاربرد آن
ـ افغانستانی بیغرض و افغانستانی پر مرض

خلیل هللا معرفی

ـ اراجیف تكراری شخصی بنام پرویز كابلی

ولی احمد نوری

ـ رد ادعاهای سست بنیاد یك داكتر

خلیل هللا معرفی
خلیل هللا هاشمیان

ـ رساله ای در "سخن سناسی"
ـ چهارهزارسال است كه افغانها در متن و بطن

محمداعظم سیستانی

ـ افغانستان زندگی میكنند

فضل احمد افغان

ـ گلباغ نیاكان

محمد یاسین سدوزی

ـ اینهمه سراسیمگی برای چه
ـ افغانستان ،افغان و افغانستانی و فرازهای از

محمداعظم سیستانی

ـ نوشته های انجنیر معروفی

خلیل هللا معرفی

ـ ورود لغات بی مورد و ناباب در زبان دری
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آدم خانه یوسفزی

ـ پـښـتـون یا افـغـان څوک دی؟
ـ دزد سرخود پر دارد

خلیل هللا معرفی

ـ خائن خایف است

خلیل هللا معرفی

ـ درد كجا و باد و بخارش كجا

خلیل هللا معرفی

ـ كنفرانس "افغان یا افغانستانی"

ولی احمد نوری

محمدكاظم بیمار

ـ شعر پشتو"ګران افغانستان
ـ جرم و گناه صغیره و كبیره

خلیل هللا معروفی

ـ پاسخی به فرزندانی ناخلف كشور

خلیل هللا هاشمیان

ـ ورود لغات بیمورد

محمداسحق بركت

ـ پاسخی به نویسندۀ مجهولی بنام "علی یاور"

محمداعظم سیستانی
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فریاد شاعر حماسه سرای افغانستان
"محمد یونس عینی"
به هموطنانش كه در اقصای جهان مهاجر شده اند

پــور افـغـان ای جــوان
در هــر کجـایی همچنان دور از شر شیطان بمان
افغان بمـان افغان بمـان
خوش قلب و صاف و مهربان

لــرزنــده شــیران ژیان از هـیـبـت افـغـانـیـــان
نــام آور دوران بـمـان مشهور غیرت در جهان
افغان بمـان افغان بمـان
ای نـخــل بـسـتـان وطن جـسم وطـن ،جان وطن
ای نــور چشـمان وطـن ســـــرو خـرامـان وطن
افغان بمان ،افغان بمان
خوب است كه میدانی لسان

دری بخوان ،پشتو بخوان

با هر لسان در هر مكان الـــفاظ اجــــدادت بدان
افغان بمان ،افغان بمان
ای نــو نــهــال آریــان احكـام فرقانی بـخـوان
انسـان بـا ایمان بـمـان
فـرزنـــد قـوم غـازیان
افغان بمان ،افغان بمان
ای وارث اهـل سخـن

ای شاخ شمشاد چـمـن
ای رسته از باغ وطـن

شیرین كالم غنچه دهن
افغان بمان ،افغان بمان
پایان قسمت اول
ادامه دارد
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