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 8از 2

 افغانستان گلستان اقوام
 گلباغ زبانها و ـفرـهنگ اهو

 از دپلوم انجنیر خلیل الله معروفی

 

 یادداشت:

گرامی، وطنخواه و افغان دوسِت من، "جناب ولی احمد نوری"، تصمیم به نشر تمام مندرجات پیش از این، که دوست 

نوشته  2018مارچ  23کتاب "افغانستان گلستان اقوام" در "آریانا افغانستان آنالین" بگیرند، یادداشِت آتی را به تأریخ 

 بودم:

نوری را ورق میزدم، که مجموعه ای ست از مقاالِت کتاِب ُمستطاِب دوسِت عزیزم، مؤِلِِّف ارجمند، جناب ولی احمد 

ن ، اتفاقاً از خامۀ ای"افغانستان گلستان اقوام"نویسندگاِن دیدهای متفاوت در یک موضوع. اولین مقاله زیر ُعنواِن 

ا گشته، یافته است. چون این مقاله ــ مانن مقاالت  ددرویش تراویده و افتخار نشر را درین کتاب، که به عین ُعنوان مسمِّ

بسیار بیشمار دیگرم ــ تاحال مجاِل نشر را در "آریانا فغانستان آنالین" نیافته است، برآن بودم، تا آن را به حیث پیک 

و بَریِد سلسله مقاالت "افغان، افغانی، افغانستانی"ِ خود نشر نمایم. این مقاله را ازین خاطر در صدر این سلسله جای 

ُمَمِثِِّل وحدِت ملِِّی و برادری اقواِم گرامی و همدِل وطِن محبوبم، افغانستان، و باالثر ــ میدهم، که سلسله ُجنبان و 

 ــ شمرده شده میتواند. "برادری و برابرِی تماِم افراِد این خاک پاک"
 

 (2018مارچ  23ــ  برلینــ  روفیعم .خ)
 

 :با اندک دستکاری امالئی 2006ومبر ن 18 اینک مقالۀ مؤرخِ و 

 "باغِ که در  ،ست، که در آن هر قوم حکم گلی را دارد. همان گونه گلستانی را مانا ما افغانستان، ِس د  مق خطۀ

ت، توان گفکه ن ،یخود را دارد، در حدِِّ  خاِصِّ  رگل زیبائیمیرویند و ه انواع گل ستان""گلُ و  لباغ""گُ و  ل"گُ 

یک  هیچ اند، که"گلستاِن افغانستان"  بَرِ وطن نیز گلهای رنگارنگ و ُمعَن   عزیزِ  اقوامِ  است؛شنگتر کدام گل ق

ط ق، فپس فرق در تفاوت زیبائیها نیست، و اگر فرقی هست گری خواند.تر از دی توان زیباتر و عنبرینرا نمی

 هر نوع  است. عداد گلهایِ و تَ  تِ در کمی  
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را ندارد، اقوام عزیز ما نیز هیچ  "گلستان" تِ شوکبه تنهائی فقط یک گل است و "گل" که یک  ،همان گونه

ِف سَ عَ ی و مُ دِِّ کدام به تنهائی، ُمؤ ه ک ،ینهو هرآبوده نمیتوانند. به تحقـیق  وطن" "گلستانِ  متِ ظ  طوت و عَ رِِّ

ت، نچه اسبرگهای غُ  هم آورده بودن"ِ به "سرایشان است.  "باهمی"و  بودن" "یکجایشان در  و زیبائیِ زیبندگی 

 نچه، برگی بیش نیست.ُغنچه را ُغنچه ساخته است، ورنه هر برِگ غُ که 

؛ و یا  برگهای جمع شده اند دل" "محورِ  ورِ شمرد، که دَ  اقواِم برادر این وطن را چون ُگلبرگهای یک گل باید

 :کالم، که ری شیرینغنچه ای، که یکدل اند و همدل. و چه خوش فرمود شاع

 ُغنچه را هم آورده دیدم، برگهایِ  به سر

 1یکــــــدلم آمد به یاد دوستانِ  اجتـــماعِ 

 ست. ما "ُهِوی ِت افغانی"ما، که  "ُهِوی ِت ملی"ِ چیزی دیگر نیست، مگر محورِ  "ِدل"و این  "ِمحَور"این  

را میتوان سراغ کرد، که متشکل از اقوام مختلف اند، ولی کم اند ممالکی با  یدر عالم کشورهای بسیار

ما. اقوام وطن با وجود فرهنگهای متفاوت و خاِصِّ خود، همه زیر چتر  کشورِ  موزائیک زبانها و فرهنگهایِ 

پهلوی همان گونه، که افغانان در دقیقاً . افغانی" "فرهنگِ آیند؛ زیر چتر  میو جمعی عمومی  یک فرهنگِ 

ــ دری و پشتو ــ و یا هردو، نیز  وطن خود، به یکی از دو زبان بزرگ، فراگیر و رسمیِ  زبانهای خاِصِّ 

 طراوتِ ق و رونست، که به افغانستان،  تنوع زبانها و فرهنگها دارند. و تامِّ  با آنها بلدی ِت عامِّ یا تکلم میکنند و 

 ه وجود آورده است.محور را ب گلستانی داده و این موزائیک یکدل و یک

 وامقا تانسگل ستانغاناف

 

 

 

 
 

                                                           

م میدارم ــ شنی 1   ده ام.ــ این بیِت سخنگوی را، که شاعرش را نمیدانم، از زباِن پدِر فاضِل بزرگوارم ــ که خاطرۀ عزیز شان را ُمدام ُمَکر 



  
 

 

 8از 4

را  طن"و "گلستانِ که  ،ــ را "پاکزاد"هللا  پاریس ــ آقای حفیظ افغان مقیمِ  اِش زبردستِ نقِّ دست و انگشِت  نشانِ 

ارِ  مویِ  با قلم  یِ ختم. محترم پاکزاد اصالً این اثر نقاشسا، زیوِر این سطور ده استکشی خود روی پرده سحِّ

ت فرزند برومند  "افغان و افغانستان"خود را وقف کتابی زیر ُعنوان  ولی  جناب ،افغانساخته اند، که به همِّ

مندان افغانستان، قرار خواهد  زودِی زود در دسترس افغانان و دیگر عالقه احمد نوری، زیر کار است و به

 یبِ افغانستان، اورنگ و ز قشۀ گلستانی"ِ"ندند، تا صاحبِ بزرگوار سپاسگزارم، که اجازه دانوری  گرفت. از

 گردد. ن نوشتهای

    

 ر:تذکُّـ
ا بعد از برا به خود  "افغان و افغانستان"اصالً در نظر بود، که کتاب ُعنوان   ،إشاعۀ مقالۀ حاضرگیرد، امِّ

 زده شد.  "افغانستان گلستاِن اقوام"به نام  ُعنوان، قُرعۀ فالِ 

 

 

  

 

 

 جرم است افغانستانی"  انم "  استعمال

 از

 ولی احمد نوری

 چون مرغ حق ز شاخ محبت فغان کشید   هم میهـنـان! صدای مؤدت عیان کشید

 با دست باهمی هـمـۀ دشمنان کشید   وحـدت، شوید جمع در منزل شرافت

 «باقى قایل زاده»
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تعصب و تفرقه افگنى تراوش كرده است، نوشته اى را كه میخوانید از قلم یك پشتو زبان رقم نشده و نه از احساس 

چه من با وصف آنكه از طرف والدین به هردو قوم شریف افغانستان یعنى پشتون و تاجك منسوب هستم، درى زبانم 

و نه تنها به این دو قوم وطنم بلكه به همه اقوام این سرزمین آبایى ام افتخار و مباهات میكنم. تفرقه افگنى و صدمه به 

 ا از هرطرفى كه باشد با تمام قوت محكوم كرده مردود میشمارم.وحدت ملى ر

با ایجاد افغانستان از طرف آبا و اجداد ما، و با ایثار و فداكارى و قربانى هزار ها تن، این سرزمین پرافتخار آبایى 

 این میهن آزادگان به همـِّت فرزندان و احفاد این مرز و بوم از اشغال و تعرض بیگانگان حفظ گردید. مجاهدین واقعى

با فدا نمودن جان هاى عزیز شان و با پذیرفتن آوارگى خانواده و فرزندان شان باز هم این وطن آزادۀ خود را از هر 

 نوع تجاوز و تعرض نجات دادند.
 

 از برای کسب قدرت خدمت غیر می کنند

 شرم و عاری نیست یاران، آدم مزدور را

 محمد آصف امانت
 

ر در بعضى از روزنامه ها و نشریات خارج كشور عده ای در صدد آن اند كه اصطالحات فارسى درین چند سال اخی

ایران را به عوض كلمات سچۀ درى یا كلمات معمول عربى را كه در زبان ما عجین شده است بكار برند كه نه تنها 

بى اندازه نامانوس و غیر قابل  خوش آیند نیست، بلكه رنج آورهم است. ولى تعویض كلمۀ "افغان" به "افغانستانى"

 پذیرش و توهین آمیز است.

این نام در سال هاى هشتاد میالدى بعد از كودتاى فاجعه انگیز كمونیستى در كشور ما و در اثر لجام گسیختگى نشرات 

ً با گذشت زمان از طرف دشمنان  جهادى در خارج سرحدات ما گاه گاهى به نظر مى رسید، ولى با تأسف تدریجا

وحدت ملى و اجیران همسایه هاى طماع افغانستان بیشتر رائج گردید، تا اینكه از دائرۀ احترام به كرامت افغانى پا 

فراتر نهاده و پیوسته دریك تعداد نشرات افغانى خارج به شمول هفته نامۀ "امید" و دیگر ایرانى مشرب ها و حتى در 

 موجبات بیزارى و تنفر خاطر را ببار مى آورد.بعضى نشریه هاى داخل كشور هم به مالحظه رسیده 

از نگاه حقوق عمومى بین الدول، اصولنامه ها و قوانین اساسى افغانستان منحیث وثایق ملى و اخیراً تصویب لوى 

 م( منعقد كابل نام "افغان" براى اتباع افغانستان تائید و تاكید شده است. 2003هـ ش ) 1382جرگۀ سال 

اهـدات بین المللى كه افغانستان در پاى آنها امضاء و تعـهـد كـرده است، اتباع افغانستان بنام "افغان" در میثاق ها و مع

یاد شده اند، نه "افغانستانى". آیا باید این همه میثاق ها، معاهدات و مقاوالت تعدیل گردند؟ و آیا تعدیل آنها تنها به زعم 

 امعۀ افغانى و بین المللى قرار گرفته میتواند؟چند فتنه انگیز و بیگانه پرست مورد پذیرش ج

آثار، كتب، نوشته ها و مقاالت، تحقیق ها و تیزس هاى لیسانس و دكتورا ها كه از بیشتر از یك قرن در سراسر جهان 

 ند؟ددر بارۀ افغانستان نوشته و چاپ شده است و در همۀ آنها به تبعۀ افغانستان "افغان" اطالق شده است، باید تعدیل گر
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آیا میشود نام "مستورۀ افغان" زن ادب پرور، آزادمنش و مبارز راه آزادى زنان افغانستان را بعد از یكصد سال ]متولد 

 اش خواند؟ هـ ش[ تغییر داد و منبعد "مستورۀ افغانستانى" 128٧

وى جویا، رحیم الهام، مول آیا میتوان سخنان شعرا و دانشمندان بزرگ افغانستان را، مثل عالمه سلجوقى، خلیلى، سرور

خسته، صدیق حیا و ... و ... كه در بارۀ این زن دانشمند افغان سه ربع قرن پیش زده اند و یاد او را گرامى داشته 

اند، به خاطر نوشته و یا گفتۀ چند تن مردمان هرزه و فرومایه تعدیل نمود؟ آیا "خال محمد خسته" از گورش برخیزد 

 باره بنویسد؟ تا سبب رضایت این مفتنین گردد؟و تذكرۀ شعرایش را دو

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

آیا تذكرۀ الشعراى حنیف بلخى را، تحت عنوان "پر طاووس یا شعر فارسى در آریانا" به خاطر ارضاى چند نفر 

 رست تجدید چاپ كرد كه نام "میرهوتك افغان" به "میرهوتك افغانستانى" عوض گردد؟خارجى پ

با نام بزرگمردى همچو سید جمال الدین افغان چه باید كرد؟ منبعد سید جمال الدین افغانستانى اش باید خواند؟ نام آن 

؟ به او مى بالید باید تغییر دادفرهیخته مردى را "ویكتور هیوگو" بزرگترین شاعر و نویسندۀ فرانسوى به دوستى 

)بازهم نفرین بر شما اى فرزندان ناخلف این خاطریكه باداران چند نفر خود فروخته، این خیانت را خواسته اند! 

 سرزمین پاك!(

 از برای جیفۀ دنیا و غصب مال و جاه

 می کنی بازی به نام نیک افغان ای شقی
 

هشتاد سال پیش شاعر نابیناى كشور ما مرحوم "باقى قایلزاده" كه از هموطنان به لحاظ خدا بیایید این شعارى را كه 

 تشیع ماست و با چه احساس سروده است، ورد زبان خود سازیم و به آن عمل كنیم:
 

 این اسم ها ر دفتر ملی روان کشید   پشتون و تاجک و قزل و ازبک و مغل

 شادمان کشید مطلب خود آئید جمع و   "افغان ستان" همه فقط به نام ملت
 

ش( از زبان یك مامور عالى رتبۀ افغانستان در 1383حمل  -ستون اول 12( صفحۀ 626در هفته نامۀ امید شماره )

 عوض نام "افغان" كلمۀ "افغانستانى" به نشر رسیده است.

جعل كرده باشد و یا از طرف اگر استعمال این كلمه از زبان این مامور عالى رتبۀ افغان را خبرنگار ایرانى )ایرنا( 

كاركنان جریدۀ امید عمداً چنین تصرفى در خبر مذكور به عمل آمده باشد، اصوالً باید مسؤلین اطالعات و كلتور در 

 برابر آن عكس العمل جدى نشان دهند.

ر نزدیك داكت آیا میتوان پذیرفت كه یكی از كاندید هاى ریاست جمهورى آیندۀ افغانستان "آقاى لطیف پدرام" همكار

شهرت دارد، در تجمعات و یا به اصطالح خودشان در نشست  نجیب هللا در رژیم كمونیستى كه به )ایرانوفیل(

                                                           

   اجداد مرحومه مستورۀ افغان شاعرۀ وطن پرست اهل تشیع وطن ازهرات بوده اند. خانوادۀ مستوره افغان اهل فضل بوده و یک برادر

ن مرحوم کریم نصرتی در شعر ید طوالئی داشته و در قصیده سرائی امتیاز خاص داشت. از مرحوم کریم نصرتی اشعار فراوانی ایشا

 بیادگار مانده که امید روزی به زیور طبع آراسته گردد و بساط شعر دری را رنگین تر سازد.
   اطر ایران پرستی او میباشد.کلمة "ایرانو فیل" که وطنخواهان به لطیف پدرام داده اند؛ بخ 
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هاى ایرانیها در فرانسه هیچ وقت نام "افغان" را براى تبعۀ افغانستان بكار نبرد و یا مثل ایرانى ها "افغانى" بگوید كه 

نام تبعۀ آن! و یا "افغانستانى" بگوید كه كلمۀ نامانوس و غیر قابل قبول است؟ و با نام )واحد پول( افغانستان است نه 

 آنهم خودش را براى بلندترین مقام دولت افغانستان كاندید نماید.

آیا مى شود كه اتباع ازبكستان، تاجكستان، تركمنستان و قرغزستان و... و... را به نام ازبكستانى، تركمنستانى، وقرغزستانى 

ستانى" تا "ستانى" ]پسوند[ رائج شود، هر والیت اد كرد شاید الهام ازكلمۀ پاكستانى باشد و یا هندوستانى. ولى این "ی

افغانستان خودرا به با ایزاد "ستانى" )فالن ستانی( خواهند نامید. چنانچه چندین بار كوشش شده است كه نام هزاره 

 ا به مزارستان تجدید نام کنند.جات ما را به )هزارستان( عوض كنند و مزار ر

نام "افغان" براى اتباع كشور افغانستان به رویت اسناد، كتب و نوشته هاي تاریخی بیشتر از دو صد سال سابقه دارد. 

از دورۀ )احمدشاه دراني( تا عصر )حامد كرزي( همین نام "افغان" براي اتباع این كشور قبول شده است. در سال 

م براي اولین بار به صورت رسمي به حیث نام تبعۀ افغانستان در وثیقۀ ملي كشور ما به نام میالدي این نا 1٩21

نظامنامۀ ملي از طرف لوي جرگۀ پغمان که تحت زعامت اعلیحضرت امان هللا خان افتتاح و تشكیل گردیده بود، تائید 

ه گذاري شده همین نام "افغان براي اتباع و رسماً پذیرفته شد. بعداً هم در قوانین اساسي كه درین عصر با شكوه پای

 كشور ما بكار رفته است.

میالدي( كه براي تائید قانون اساسي در  2003هـ ش ) 1382در آغاز قرن بیست و یكم باز هم لویۀ جرگۀ تاریخي 

 كابل پایتخت افغانستان منعقد گردید، تبعۀ این مرز و بوم را "افغان" خواند.

میالدي( دهۀ )طالیي( دیموكراسي در عصر شاهي مشروطه تحت  1٩64هـ ش. ) 1343در متن قانون اساسي 

زعامت اعلیحضرت )محمد ظاهرشاه( كه قانون اساسي امروزي از آن استنباط گردیده، نام "افغان" براي تبعۀ افغانستان 

 بیشتر از ده مرتبه بكار رفته است.

ش بر اساس احكام و مواد این وثیقۀ ملي حفاظت و حمایت نماییم، ما افغانها همانطوري كه مكلفیت داریم از حقوق خوی

باید همانطور مكلف باشیم كه وجایب و وظایف خویش را نیز طبق احكام و مواد این وثیقۀ ملي احترام و اجرا نماییم، 

كلمۀ  ت افغانستانكه بكاربردن نام "افغان" براي اتباع افغانستان یكي ازین وجایب است. ]... بر هر فرد از افراد مل

افغان اطالق مي شود...[ )بند سوم مادۀ چهارم فصل اول( . و با بي احترامي به آن باید از طرف قانون و دیوان عالي 

 قضاء و مردم مؤاخذه گردیم.
 

 چراغ عقل را گر ما به مغز خود بر افروزیم

 نباید کرد کاری بر خالف رأی این ملت

 سید حسین آشفتۀ باختری

 

 الهوري شاعر متفکر نیم قاره در آغاز قرن بیستم گفته است:اقبال 
 

 آسیا یک پیکر آب و گل است

 ملت افغان در آن پیکر دل است
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 قوم و تباری که باشیم، به افغان بودن خود افتخار می نماییم؟ هر آیا همین كافي نیست كه ما همه باشندگان این كشور، از

انترنت میگذارم تا تمام افغان ها در هر گوشه و كنار جهان كه باشند آنرا مطالعه من این مقال را روي صفحۀ جهاني 

همه نشرات افغاني، روزنامه ها، عاتي را شكسته و این نوشته را درنمایند، و آرزو دارم براي یك بار سنت مطبو

 گردند. ن متوجه اهمیت این موضوعبرسانیم تا مردم افغانستامجالت، هفته نامه ها، و ماه نامه هاي داخل و خارج به چاپ 

در انجام باز هم تكرار میكنم كه من این نظر را از راه تعصب ننوشته ام، من دري زبان هستم ولي به هر دو زبان نه تنها احترام 

ته ري نوشدارم بلكه به آنها عشق مي ورزم و اكثر مقاالت، نوشته ها و آثاري كه به طبع رسانیده ام یا زیر طبع است به زبان د

  م 2004پاریس اول مي  ام، و سوگند یاد میكنم كه از تفرقه اندازي نفرت دارم.

 

      تبصره : 

 م در وبسایت هاى آتی جهانى انترنت گذاشته شده است: 2004این نوشته در ماه می 

http://www.afghanistanobserver.co 

http://www.afghan-german.de 

http://www.afghanreality.org 

http://www.panafghan.com 

 آتى افغانى در اقصاى جهان چاپ گردید :م در نشرات 2004این مقاله در ماه هاى مى و جون 

 مجلۀ "درِد دل افغان"، چاپ شهر کانکورد ایالت كلیفورنیای امریكا

 جریدۀ "كیوان" چاپ شهر سانفرانسسكوی ایالت كلیفورنیای امریكا

 چاپ شهر الكساندریۀ ایالت ورجینیاى امریكا 632هفته نامۀ "امید" شماره 

 پ شهر میونشن جمهوریت فدرالی آلمانچا 80مجلۀ "عقاب آریانا" شماره 

 چاپ شهر بن جمهوریت فدرالی آلمان 14مجلۀ "صلح و افغانستان امروز" شماره 

 چاپ شهر مان كلیر ایالت كلیفورنیای امریكا ٩5مجلۀ "آیینۀ افغانستان" شماره 

 جریدۀ "ملى افغانى تولنه" )میاشتنى ملى خپرونه( په پشاور كشى

 شهر كابلجریدۀ "اراده" چاپ 

 جریدۀ "افغان" رساله چاپ شهر آنتاریوى كانادا

 جریدۀ "زرنگار" چاپ شهر مانتلاير كانادا

 

 
 ادامه دارد

 
 اول:قسمت 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_01.pdf 
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