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 اقوامگلستان  –افغانستان     اسم کتاب
 ولی احمد نوری    نگارنده
 پاکزادحفیظ هللا     شتیپ نقاشی

 تورپیکی عزیز  صفحه بندی و صحافت
  ولی احمد نوری     ناشر
 ولی احمد  ظاهر  و کمپیوتری دیزاینامور 
 انتشارات بامیان     مطبعه

 هجری شمسی 1387بهار     تاریخ چاپ
 میالدی 2007بهار      

     جلد 1000    تعداد چاپ
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 اهدا هب آریاان افغانستان آنالین
 که رد خدمت ملت ستمدیدۀ افغانستان میباشد

 و اهدا هب پدر زبرگوارم میرزا سلطان احمد خان نوری
 که کلکم را با قلم آشنا ساخت

 ولی احمد نوری
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 نسب مؤلف افغانستان گلستان اقوام
 همه رپسند ز اصل و نسب و ریشۀ من

 من یا ز راه و روش و خصلت و اندیشه
 اصل افغان، نسب افغان، وطن افغانستان

 پیشه منو صفا خصلتم دوستی و صدق 
 
 

 
این بیت زیبا را جناب ملک الشعراء محمد نسیم اسیر، شاعر فرزانۀ افغانستان به این کمترین نسبت داده است که از دل 

و دعا میکنم سالیان دراز زنده و صحت باشند تا از مروارید های اشعار شان  باشم می ایشان سپاسگزارو جان ممنون و 

 گردند. ر و برنای افغان مستفیدزن و مرد و پس
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 یادداشت نویسنده
و خیال  واهی و باطل آرزویی را به  بیند دانه می خواب پنبه ،افغان پرستان   بدین طرف باز شتر ایران و ایران از مدتی

 "؟نخواهد پوشید"هرگز گویم  چرا می. که هرگز و ابداً جامۀ عمل نخواهد پوشید... ،ددل می پروران

نمی " ، کهگویممی  با شناختی، که از مردم شریف وطن محبوبم دارم، با اطمینان کامل می گویم و به تأکید هرچه تمامتر

 شید!!!"هم نخواهد پوپوشد و هرگز 

 ،با تفتین و توطئه ــ ندی ایرانودولت آخ ،در رأســ ما  ، چون همسایگان مفتن و خبیثبودهرگز نباید غافل  با آن هم،

ه ، بلکندنزن را با پنجه های خونین خود رقم افغانستاموجودیت و سرنوشت تا نه تنها ریزند،  طرحهای رنگارنگ می

 به کمک فرزندان ناخلف خود   گیتی بردارند. این نابکاران عزم جزم کرده اند، تارا از  صحنۀ هویت افغانستان و افغان 

 طن و ملتومستقل و هویت " افغانستان"شکوه ، کلمۀ شریف "افغان" و نام بایعنی افغان ستیزان و افغانستان ستیزان ؛ما

 ید!!!رس نخواهندین آرزو هرگز بدد، که نرا معدوم ساز ما

و  "جمعیت اسالمی"به کمک و همکاری دار و دستۀ  ،میالدی 90دهۀ  هاییستی ایران، در سالفعاالن  پلید رژیم فاش

و دور از شرافت همسایگی  "، به این کار شنیعجهادی"به اصطالح  های دیگر  " و وابستگان بعض  تنظیم شورای نظار"

 جلو  ظاهراً  2001 – 2000های و تا سالیب افغانستان برخوردند مردم نج ، اّما با مقاومت جّدی  آغاز کردند ،و انسانی

 .به تأنی انجام دادند در باطن و در چوکات پنهانکاری،را  در خفاء رفته و این فعالیت خصمانه را گرفته، خود

ز ابرهنه تر ت شوم خود را علناً و با مصرف سرمایه های بادآورد  گاز و نفت، از سر گرفته و فعالی 2002بعد از سال 

 د.دوام دار داخلی،به کمک افغان و افغانستان ستیزان و تا امروز . این فعالیت تخریبی، متأسفانه ساختند همه وقت دیگر

 ،گردید، همین قلم بود ، که متوجه عمق این توطئۀ فاجعه بارولین کسى، بود  ا1992 – 1991سالهای  ، کهدر آن زمان

نى ت هاى جهاسایوبدر جراید و  د و به زبانهاى پشتو و درىرا رقم ز« استعمال کلمۀ "افغانستانى" جرم است»که مقالۀ 

ین اانترنت به نشر سپرد و ترجمۀ آن را به زبان فرانسوی به مطبوعات و مقامات رسمی کشور فرانسه تسلیم نمود. 

ند، گرفتوطن خواهان قرار و معتنابه  انبوه  جدا ساخت. در یک طرف گروه   فروشانصف وطنپرستان را از َدل  وطن، مقاله

 حرام و ناسپاس .... کگر تعداد معدود و ناچیزى از افغانان نمو در طرف دی

مۀ مؤلف در همین بخش کتاب مطالعه می فرمائید:  بقیه را در مقّد 
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 مـقدمۀ مؤلف
 ه وبودل و نهار و فرود و فراز بى شمار یتا به امروز، شاهد ل گذشتهز ما افغانستان، از اعصار پار و قرون یوطن عز

ها، تالطمات و  یخ، که مملکت ما را در صلح و آرامش نشان بدهد. علت اکثر نا آرامیربسیار کم است مقاطعى از تأ

اگر چند صباحى در رفاه و شگوفائى و آرامش  م. یابیتشنجات را متأسفانه در خارج و در ماوراى سرحدات خود مى 

توانسته اند در امور داخلى ما دخالت کنند. هر ی ه، که نمگان بودیلش قوت خود ما و ضعف همسایم، دلیسر برده اه ب

اى ه ده است. از مثالیسر گردیطرۀ اجانب مینۀ مداخالت و حتى سیت بوده اند، زمیف و بى کفایها ضع که دولت یوقت

ن طعنى قوت و ضعف را در تمام قرن نزدهم در ویگر یکدیدۀ متمم ین دو پدیم، ایخى و گذشته هاى دور که بگذریرأت

ن و یگان را مجال داد، تا سرنوشت ما را با پنجه هاى خونیم که ضعف داخلى چطور همسایدیو د م یخود تجربه کرد

غرب  د دریم هاى پلیۀ استعمارى از شمال و جنوب و از طرفى هم رژیک طرف دو همسایث خود، رقم بزنند. از یخب

دۀ یپد نیهم، کارروائى ا ریم دهۀ اخینالتیام نپذیرفته. در دوهنوز هم کر ما فرود آوردند، که یهائى را بر پ کشور، زخم

 ست. یازى نیلش، نیم، که به شرح و تفصیدیدوگانه را به چشم سر د
ت شوروى ملعون که از یسه و به حماید خان به دسؤمحمد داسردار زعامت ه نکه دولت جمهورى افغانستان بیهم

رت کۀ قدیم نامشروع، منحوس و سفاک خلق و پرچم بر اریشد و رژن برده ید از بیگرد یفسادخانۀ کرملن رهبرى م

ى به کمک چاکران خود نمى وان روى آورد. و اگر اتحاد شوریان کرد و به طغیه زد، ملت قد برافراخت، عصیتک

 پرچم دو سال هم دوام نمى آورد.  شتافت، خلق و

رح ث چگونه طیه هاى خبیم که همسایدیم، بلکه دیده اگانگان بویم بیر نه تنها شاهد مداخالت مستقیم دهۀ اخین در دو

گمارند، تا وضع را از داخل برهم زنند. بعد از سقوط  یکنند و عمال داخلى خود را بکار م یزند، توطئه میر یم

د یا امیدند، گوین المللى در وطن ما مستقر گردیکائى و قواى بیم قرون وسطائى طالبى و بعد از آنکه عساکر امریرژ

هاى آزمندانۀ خود را نقش بر  گان نابکار و طماع که پالنیرفت که صلح و ثبات در وطن حاکم گردد. همسا یم آن

ختند. اول نقشۀ فدرالى ساختن یگرى را ریخ نکرده بود، طرح توطئه هاى دیچون هنوز دل شان  دند، ید یآب م

کطرف دولت مرکزى را ین طرح، از یا دنیش کشیتا با پ دند و نوکران خود را موظف ساختند، یمملکت را کش

 بر آب شد. سرشت یز نقشین نقشه نیند؛ ایندۀ مملکت ما را فراهم نمایۀ آینۀ تجزیف بسازند و از طرفى زمیضع

هاى تفرقه افگنانۀ دیگرى  د خود را از دست ندهند. همان بود که طرحیستند و امیکرد که از پا نا ینابکاران حکم م
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به جاى "افغان" بود. « افغانستانى»ع ساختن و رواج دادن اصطالح یها، شا ن طرحیکى ازیکار آوردند.  یرا رو

کنند. گفتند که  میغات، ملت واحد و بهم بستۀ ما را به "افغان" و "افغانستانى" تقسین تبلیا مى خواستند، که با اینها گویا

ارند یدار و هوشیخواه ب هستند. ولى روشنفکران وطن ستند، بلکه "افغانستانى"یر پشتون" افغانستان "افغان" نیاتباع "غ

رخنه  افتگانیم یز فهمان و تعلیران پرست، در رستۀ چیدهند، که پالن "روشنفکر مآبان" ا یچ نوعى اجازه نمیو به ه

توطئه ن ید. البته چنیجاد نمایا در سطح روشنفکرى دوگانگى و تفرقه، ایله گویکند، خاطر شان را مکدر سازد و بالوس

 ونىیعوام و توده هاى مل وسیع انست مطرح گردد، چون طبقاتتو یها در قدم اول، فقط در سطح اشخاص باسواد ما م

 ند.ین الطائالت نمى آالیغش خود را با چنیش و بیستند و خاطر بى آالین افسانه ها نیمردم ما در قصۀ چن

که مقالۀ )استعمال کلمۀ  "افغانستانى" جرم است( را رقم ن قلم بود ید، همین توطئه گردین کسى که متوجه عمق ایاول

ن مقاله دوگانه بود یانعکاس ا ت هاى جهانى انترنت به نشر سپرد. ید و سایدر جرا زد و به زبان هاى پشتو و درى 

خواهان قرار  ک طرف گروه انبوه وطنیگانه جدا ساخت. در یفروشان و ُعمال ب و صف وطنپرستان را از َدل  وطن

تفرقه افگن "افغانستانى" مقاالت فراوان علمى  و برضد اصطالح شوم، منحوس و ن قلم یگرفتند، که به طرفدارى از

زى از افغانان یگر تعداد معدود و ناچیهاى شوم دشمنان وطن را فاش ساختند. در طرف د و مستدل نوشتند و پالن

ردند. فش اصطالح نوشتند و بر راه غلط و مشى باطل خود، پان یحرام و ناسپاس قد علم کردند، که به نفع ابه نمک 

ل هاى شان گرفته شده بود، به چایاروى، از ایم و رویفروشان که در تنگنا قرار گرفته بودند و قدرت مقابلۀ مستق وطن

هاى  ده بودند، نوشتهیگرى روى آوردند و در حالى که چهرۀ منحوس خود را در نقاب هاى کذائى و موهوم پوشانید

 هاى مستعار برون دادند. ر نامیبى باک، بى بند و بار و موهن خود را ز

و  لیران تمویا یم آخندی، که از طرف رژید" چاپ اتازونیرنگ باز "امیتفرقه انداز و ن دۀ بدنام، ینکه جریطرفه ا

م برخوردار بودند، افغانستان ه ل سابق مطبوعات درون مسؤید مخدوم رهیت سیگردد، و همچنان از حما یر میتدو

ن برنداشته و بالمره و وقتاً یفروشان قرار گرفت و هنوز که هنوز است، دست از اغواء و تفت گاه وطنیپناهگاه و پا

 راند.  یفوقتاً، اصطالح نامبارک و مردود "افغانستانى" را بر زبان م

و اوالد صالح وطن حق را از باطل، نکه احفاد یابد؛ به هدف ای یدر مجموعۀ حاضر مقاالت هر دو جناح انعکاس م

بر عمق توطئه هاى دشمنان وطن پى ببرند و گول  ک کنند، یصواب را از ناصواب و مشروع را از نامشروع تفک

 ن دارم که ملت با شهامت ویقیدوارم و بلکه یز را نخورند. امیو پر افتخار ما، افغانستان عز م ین فخیدشمنان سرزم

گانگى را رها نکرده و توطئه افگنان ین آزمون هم سرخ روى و سرفراز بدر آمده، راه وحدت و یپر استقامت ما از

 شان را شرمسار خواهد ساخت. یو غالمان حلقه بگوش ا

جور را صبح تابان در قفا خواهد آمد و افغانان با گردن افراشته در قطار ین شب دیل و نهار هم خواهد گذشت، این لیا

ندۀ یغا حال و آیاد و کارنامۀ وطن پرستان و اسفا و دریقرار خواهند گرفت. حبذا و خرما  ۀ عالم، شرفتیملل مرفه و پ

          وطنفروشان !!!! 

 یاحمد نور یول

  2007 اپریلس، ... یپار
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 فهرست مندرجات                                
       اسم نویسنده                                                             عنوان      

 
  یاحمد نور یول    یادداشت نویسنده   ـ 

 یاحمد نور یول                                         مقدمۂ مؤلف -

  محمدیونس عینی  شعر "افغان بمان" -

  یل هللا معرفیخل  افغانستان كلستان اقوام و گلباغ زبان ها  ـ 

  یاحمدنور یول  اساتعمال نام "افغانستان جرم است"    ـ

  كوشان یمحمد قو  كدام جرم  ـ 

  عبدهللا رها  سیۂ صادرۀ پاریتبصره بر اعالم ـ 

   انو ته"یشعر پشتو "افغانستان ـ 

  یل هللا معرفیخل  بخش اول ی، افغانستانیافغان، افغان ـ 

  یل هللا معرفیخل  بخش دوم ی، افغانستانیافغان، افغان ـ 

  م بارزینع  به بهانۂ زبان و فرهنگ یه طلبیتجز ـ 

  یروستار تره ك  از اصطالحات پشتو یزبان در یپاكساز ـ 

  اوری یعل  عذر بدتر از گناه ـ 

  زیم عزیرعبدالرحیم  ست جرم استی" گناه نیاستعمال نام "افغانستان ـ 

  د به افغانستان عوض شودیت باشندگان افغانستان باینام "افغان"، هو ـ 

  یل هللا معرفیخل  "شاعرانه" یعقده گشائ ـ 

  كاروان محمد ریپ  ماشوم شمه زه" یشعر پشتو "دشپ ـ 

  یدالیزهللا سیعز  پژواك ها ـ 

  اوری یعل  دارد یو هرنكته مكان ییهرسخن جا ـ 

  عبدالرحمن پژواك  "افغان و افغانستان" یشعر در ـ 
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  نیل هللا امیخل  ست مگر عملیمارا اصل و نسب بكار ن ـ 

  هاتفمحمد رحیم   "ی"افغان و افغانستان یشعر در ـ 

  یل هللا معرفیخل  بخش سوم ی، افغانستانیافغان، افغان  ـ

  یاحمد نور یول  سیۂ پاریعالم ـ 

  یفوفلزائ یكین ولیزالدیعز  "افغانستان وطنم" یشعر در  ـ

  یاحمد نور یول  كوشان یبه جناب محمدقو یپاسخ ـ 

  زیم عزیرعبدالرحیم  رانیا یستیالیو امپر یاستعمار یتوطئه ها ـ 

  یروستار تره ك  وطالب "یطالب و ن  ـ

  انیل هللا هاشمید خلیس  یاحمد نور ید" ولیمورد "امیمناقشۂ ب ـ 

  یرآقا قشالقیش  یشعر در ـ 

  ریم كبیمحمدنع  یافغان وافغانستان ـ 

  ز پوریساالر عز  آن یپژوهش یامد هایجدال بر سر واژه ها و پ ـ 

  یل هللا معرفیخل  ، افغانستان بخش چهارمیافغان، افغان ـ 

  رزایفرهاد م  م و افغانستان وطن ماستیما همه افغان ـ 

   دریح محمد  ه هایبر تسم نزاع بر نام ها و تصادم ـ 

  رمحمد طارق )طاهر(یم  اد وطن"ی" ب یشعر شعر در ـ 

  افضل یعبدالعل  یقلم بدستان وطنپرست افغان ستان  ـ

  فضل احمد افغان  مییبگشا یدیم و صفحۂ جدیاموزیخ بیاز تار  ـ

  امان الملك جالله  عنودانه یشه هایدر اند یریس ـ 

  ایق حیاحمد صد  ام وحدت"ی"پ یشعر در ـ 

  نظام  یموس یمالل  یبر اصالت لسان در یا یروشن ـ 

  ناور افغان  "یا "افغانستانیمناقشه بر سر واژه "افغان"  ـ 

  ریم اسیمحمد نس  "ی"بگو افغان، مگو افغانستان یشعر در ـ 

  ت هللا ساداتیرعنایم  نده باد افغانستانیپا ـ 

  روزیزمان ف   یشعر در ـ 

  ر عبدالواحد ساداتیم  آن است یت افغانستان در گرو وحدت ملیموجود ـ 

   " و سابقۂ كاربرد آنیواژه "افغانستان ـ 

  یل هللا معرفیخل   پر مرض یغرض و افغانستانیب یافغانستان ـ 

  یاحمد نور یول  یز كابلیبنام پرو یشخص یف تكراریـ اراج

  یهللا معرفل یخل  ك داكتریاد یسست بن یـ رد ادعاها

  انیهاشم هللا لیخل  "یدر "سخن سناس یـ رساله ا

 ـ چهارهزارسال است كه افغانها در متن و بطن



  
 

 

 12از 10

  یستانیمحمداعظم س  كنندیم یـ افغانستان زندگ

  فضل احمد افغان  اكانیگلباغ ن  ـ

  ین سدوزیاسیمحمد   چه  یبرا یمگینهمه سراسیا  ـ

 از یو فرازها یافغانستان، افغان و افغانستان ـ 

  یستانیمحمداعظم س  یر معروفیانجن ینوشته ها ـ 

  یل هللا معرفیخل  یمورد و ناباب در زبان در یورود لغات ب ـ 

  یوسفزیآدم خانه   ؟یا افـغـان څوک دیپـښـتـون  ـ 

  یل هللا معرفیخل  دزد سرخود پر دارد ـ 

  یل هللا معرفیخل  ف استیخائن خا ـ 

  یل هللا معرفیخل  باد و بخارش كجادرد كجا و  ـ 

  ولی احمد نوری  "یا افغانستانیكنفرانس "افغان  ـ 

  ماریمحمدكاظم ب  "ګران افغانستانشعر پشتو ـ 

  یل هللا معروفیخل  رهیره و كبیجرم و گناه صغ ـ 

  انیل هللا هاشمیخل  ناخلف كشور یبه فرزندان یپاسخ ـ 

  بركتمحمداسحق   موردیورود لغات ب ـ 

  یستانیمحمداعظم س  اور"ی یبنام "عل یسندۀ مجهولیبه نو یپاسخ ـ 

  یل هللا معرفیخل  ت"یـ افغانستان یت ، افغانستانی"افغان ـ افغان ـ 

  محمد اسحاق نگارگر  یگر در بارۀ زبان و زبان شناسید یصحبت ـ 
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 افغان بمان
 فریاد شاعر حماسه سرای افغانستان

 "محمد یونس عینی"
 كه در اقصای جهان مهاجر شده اندبه هموطنانش 

 

 خوش قلب و صاف و مهربان پــور افـغـان ای جــوان

 دور از شر شیطان بمان در هــر کجـایی همچنان

 افغان بمـان افغان بمـان
 

 از هـیـبـت افـغـانـیـــان لــرزنــده شــیران ژیان

 جهان غیرت در مشهور بـمـان نــام آور دوران

 بمـان افغان افغان بمـان

 ای نــور چشـمان وطـن  ای نـخــل بـسـتـان وطن

 ســـــرو خـرامـان وطن جـسم وطـن، جان وطن

 بمان افغان بمان، افغان
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  هر مكان لسان در با هر میدانی لسان خوب است كه

 الـــفاظ اجــــدادت بدان بخوان دری بخوان، پشتو

 افغان بمان، افغان بمان
 

 فـرزنـــد قـوم غـازیان  آریــانای نــو نــهــال 

 انسـان بـا ایمان بـمـان فرقانی بـخـوان احكـام

 ، افغان بمانافغان بمان
 

 از باغ وطـن  ای رسته ای شاخ شمشاد چـمـن

 كالم غنچه دهن شیرین  ای وارث اهـل سخـن

 افغان بمان، افغان بمان

 
     

 پایان قسمت اول       
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