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 هویت باشندگان افغانستان  
 عوض شود"ستانی"افغان باید به 

 اندهی فضل  از
 افغانستان گلستان اقوام

 قسمت یازدهم

 

 

یادداشت مؤلف کتاب "افغانستان گلستان اقوام":  میرمن نادیه فضل مسکونۀ کشور المان پیشنهاد می کند که: 

]]هویت باشندگان افغانستان باید به "افغانستانی" عوض شود و نام "افغانستان" باید بـه "خراسان" یـا "آریانا" 

 تعویض گـردد.[[ 

افغانستان آرزو میرود، در برابر چنین بى حرمتى به مقدسات مادروطن، از تمام فرزندان اصیل و قلم بدست 

خاموش ننشینند و با زبان و قلم و قدم، مردمان معصوم کشور را، خاصتاً جوانان خالى ذهن وطن را از چنین 

یک پالن شوم و نابکار دشمنان این خطه مستحضر و برحذر بسازند. و در افشاى یاوه سرایى و چپوله گویى 

 ولى احمد نورى نین نویسندگان مغرض و تفرقه انداز همت بگمارند.چ

 

 فرهنگ زدایى و ستیز با داشته هاى عظیم فرهنگئ ما

 از

 نادیه فضل

 گـر بایـد هـمی که بینـی مــرا تمام

 چون عاقالن به چشم بصیرت نگر مرا

 ناصر خسرو بلخى
 

همانگونه که آزادیخواهان، ملى گرایان و منورین زیادى پروردۀ دامان  برگ هاى شبزدۀ تاریخ معاصر افغانستان گواه بر آنست

این خاک اند، همردیف تاریخ زده گانى را نیز پرورده که از سالیان زیادى بدین سو با فرهنگ ستیزى، و ادعاى نامشروع قدرت 

 طلبى لکۀ ننگینى بر جبین این خاک بوده اند.

عظیم فرهنگئ ما، که از هزارها سال بدینسو میراث مقدسى است از نیاکان مان براي این فرهنگ زدایى و ستیز با داشته هاى 

ما، عاقبت به نوعى وطنداران و درس خوانده هاى ما را آنچنان در تاریکى نگهداشته که حتى اشخاصى که القاب تحصیلى نیز 

 غنى و با عظمت است. پیوند اسِم خویش دارند، نیز مدلل نیستند که زبان درى از آِن کى و تا چه حد
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کیوان صفحۀ یازدهم، سال نهم، دور دوم نوشته اى را زیر عنوان  ۵۴پیرامون همین گفته هاى باال یاد آور میشوم که در شمارۀ 

"پیرامون اصطالحات افغانى و ایرانى در امید" خواندم که ناگزیرم به نوشتن همین چند سطرى نمود که اینک همدیار عزیزم 

یشان برعالوۀ اینکه با اتهامات کامالً نابجاى خویش به ارجمندان و مشعل داران مطبوعاتى ما خیلى دورتر و مى خوانیش. ا

فراتر از حریم و احترام به عفت قلم پا گذارده اند، با بى توجهى واژه هایى را ازهفته نامۀ معتبر "امید" بر گزیده و انگشت بر 

وس زبان درى بدان ها آشنایى ندارند، و از نامانوس بودن آنها سخن رانده اند. و اما به واژگانى نهاده اند که گویا ایشان در قام

 قول شیخ فرید الدین عطار:

 متجلی است از در و دیوار      چشم بکشا که جلوۀ دیدار

 فرهنگى زبان درى یا پارسى درى، آنچنانیکه براى همگان روشن است یکى از زبان هاى غنى ایست که کهن ترین ارزشهاى

خطه اى را که آن هنگام آریانا و بعد ها خراسان نامیده میشد، با خود حمل میکند، و امروز در افغانستان، ایران، تاجکستان و 

 نواحى اى از کشور هندوستان مردمان زیادى بدان تکلم مى نمایند.

بلکه میراث گرانبها و افتخار آفرینی است که این زبان تعلق خاص به هیچ کشورى که در حد مرزهاى سیاسى کنونسیت، ندارد، 

 تعلق به همگانى دارد که به این زبان مکالمه مى نمایند.

و هنگامى که ما در جایى بر مى خوریم به اینکه این زبان، زبان رسمى، سیاسى و ادبى سرتاسر ایران است، منظور از ایرانى 

ود یا مکان ب« آریایى»کتب بى شمارى متوجه مى شویم که به ایران نیست که در مرزهاى سیاسى کنونى قرار دارد، بلکه در 

 و باش آریائیان که وسعت آن در آسیاى غربى شامل افغانستان امروزى، ایران امروزى، ترکستان و نواحى قفقاز مى باشد.

ن زبان با عظمت و فرهنگ کهن طبعاً آن زمامداران افغانستان که کامالً واقف بودند ازینکه خود هیچکدام تعلق و پیوندى به ای

نام کهن آریانا را به کشور فارس )ایران کنونى( واگذار گردیدند، نامى  ٬این خطه ندارند، همین بود که با هیچگونه قید و شرطى

 خورشیدى 1313که حدود یک و نیم هزار سال نام رسمى تمام این خطه بود، بعد ها با توافق زمامدارى وقت افغانستان )در سال 

نام غیر واقعى افغانستان که  ٬اگر به تاریخ اتکا نماییم« ایران»عیسوى( با اندک تغیرى جانشین فارس گردید :  193۴برابر با 

اتالق گردید نه تنها محو هویت اکثریت باشندگان این سرزمین را باعث گردید،  در قرن نزدهم بعد از نام خراسان به این کشور

و مرکز مشاجرات تفوق طلبانۀ قومى نژاد پرستان گردید که با تالش تضعیف زبان درى، ثروت همچنان از چندین دهه بدینس

 هاى هنگفتى اندوختند.

فرهنگى بر نمى خوریم، و هیچ گوشۀ از تاریخ ما را سراغ نداریم که  –از همین هنگام است که ما به هیچگونه افتخار سیاسى 

پشتون باشد. به استثناى مبارزات آزادى خواهانۀ ملت ما، که آنها نیز به گونه  نکتۀ مکث و افتخار براى افغانستانى هاى غیر

 – 1929اکتوبر  1۶براى تصدیق این گفته ها توجه شود به حکومت و تسلط نادرشاه ) هاى خشونت آمیزى سرکوب گردیدند.

 (، و آخرین آن جاهالن طالب درین سالیان اخیر.1933نومبر  8

هذیان و اشتباه دیگرى را متوجه میشویم، بدین مفهوم که گویا ناشر هفته نامۀ امید قصد ترویج فرهنگ  در بخش دیگر این نبشته

 ایرانى را در بین مردم ما دارند. همچنان عین اتهام را به جریدۀ کاروان نیز روا داشته اند.

این منظور را روشن نمى دارند. و اما رواج تا آنجایى که شواهد گواه است، هیچ شماره اى از امید، و به همین ترتیب کاروان، 

دادن و وسعت بخشیدن به رسوم و عادات پاکستانى تا طرز پوشاک پیشاورى، در شهرى با کهن ترین تاریخ )کابل( و در مجموع 

 کتا حدودى در مناطق دیگر کشورما، میتواند غیر از بیگانه پرستى را تداعى نماید؟ عادات کشورى که هیچ نوع وجه مشتر

 فرهنگى با ما ندارد.

با اشارۀ کوتاهى پیرامون تذکر نویسنده به مسئلۀ حکومت انتقالى، قابل یاد آوریست که شکل گیرى و ساختار درونى این حکومت 

اما بر  و "افغانستان بعد از هر غسل خون، باز همان جامۀ چرکینش را به تن میکند."را فقط به قول مرحوم غبار باید گفت که : 
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م به اصل موضوع، و آن اینکه واژه گانى چون دانشگاه، دانشکده، دانشجو، شهردار و امثال آن از آِن همه گویندگان درى گردی

زبان بوده ودیعۀ پر ارجى است که از هزاره ها بدین سو به فرزندان آریائیان به میراث گذارده شده است، و اگر اکنون هم نظر 

میدانند بجاى واژه هاى سچۀ درى، پوهنتون را بجاى دانشگاه استفاده کنند، ما به دو حالت  به ملحوظاتى، عده اى خود را مجبور

 بر مى خوریم: یکى عادت و دیگرى زبونى.

از عادت اگر بگذریم، در مورد زبونان باید گفت که سیاست نژاد پرستان و قوم پرستان جز بیراهۀ جنگ متداوم در کشور ما 

 انستان امروز به نوعى بى هویت گردیده، مسئلۀ دیگرى نخواهد بود. بقول فردوسى بزرگ:که با نام قوم پرستانۀ افغ

 

 اگـر بـرنـشانی بـه بـاغ بهـشـت درختی که تلخ است وی را سرشت
 زی و شهد نابری بیخ انگبینبه  ور از جـوی خلدش به هنگام آب

 آورد هــمــان مـیــوۀ تـلـخ بــار وهــر بـه کار آوردـرانجــام گـس
 

پیرامون واژۀ پوهنتون که به زعم نویسنده به عنوان واژۀ قبول شده در بین مردم پنداشته شده است، نخست اینکه واژه هاي 

دلنشین خود زبان درى را از جا کندن و واژۀ دیگرى را از زبان دیگر به آن پیوستن، باین عمل بیشتر شباهت دارد که گلبرگ 

 و با گل هاى نا متجانس و پالستیکى تزئینش نماییم! بقول عارف بزرگ بیدل:  تازه و معطر دسته گلى را قیچى کرده

 

 

 ای عدم پرورده الِف هستی ات جای حیاست
 بی نشانی را نشان فهمیده ای تیرت خطاست

 
ایى که درین هضمناً با توجه به قواعد زبان پشتو پسوند "تون" به مکان و جاى کوچکى گفته میشود، و تنها با تکیه به همین واژه 

سالیان یا بهتر بگویم سدۀ اخیر ساخته شده، با قواعد خود زبان پشتو نیز سر سازش ندارد. در حالیکه در زبان درى پسوند "دان" 

به جاى کوچکترى گفته میشود، مثالً گلدان، قندان، شمعدان و امثال آن. بعد به مکان بزرگترى پسوند "کده" مورد استعمال دارد، 

ه: دهکده، دانشکده و ... و براى جاى وسیعتر پسوند "گاه" استفاده مى شود مثل پایگاه، دانشگاه ، و ... لذا فقط به بطور نمون

 نماییم تا واژه گانى را از زبان دیگرى به عاریت برداریم.ماییم، ضرورت آنرا کمتر احساس مىهمین غناى زبان درى اگر دقت ن

خ معاصر مان در ارتباط به مسئلۀ اوج گیرى تضعیف زبان درى خوانده بودم که بعد از بخاطرم مى آید که در برگهاى از تاری

اصالح به نشر رسیده  راجع به زبان پشتو در جریدۀ 131۵حوت  12نخستین گام ها در همین راستا، توسط فرمانى در شمارۀ 

مان سه مدت زدبخت دولتى مکلف گردیدند تا درببود که همه اجباراً زبان پشتو را بیآموزند، بخصوص در قدم نخستین مامورین 

 شمار اند.ها و مظالم بید استفاده قرار بدهند، که بعد ازآن ازین گونه مثالسال لسان پشتو را آموخته و آنرا در گفتگو و کتابت مور

امروز حتى سرنامۀ  مبرهن است اینکه جاگزین نمودن واژه گان بیگانه در زبان درى و کم اهمیت جلوه دادن زبان درى، که تا

 پول ما نیز فقط به زبان پشتو است، در قبال بى هویت سازى مردمان ما جزء تالش ها و برنامه هاى انگریزى ها بوده و هست.

خورشیدى هرنوع حرکت و ایرادى در مسایل قومى و زبانى گناه عظیم بشمار رفته  132۷اگر توجه نماییم به ویژه بعد از سال 

 مقدس زبان درى به امرى مسلم و طبیعى مبدل گردیده است. و تجاوز بر حریم

در گوشۀ دیگر این نوشته اشاره به "درى افغانى" صورت گرفته، یعنى به ترکیب کامالً نامانوس و غیر معقول، که از جمله 

 ناگوارترین افواهاتى است که تا حال اختراع گردیده است، و باز هم بقول بیدل بزرگ باید گفت:

 اب عالـمی را هوس کالهداریستچون حب
 به دماغ پوچ مغزان چقدر هوا نشسته ست

 و یا:

 
 با سفله گان طریقۀ تسلیم حکمت است
 پیش آیـدت اگـر دِر پستی خـمـیـده رو
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بارى اتالق اسم "افغان" به همه باشندگان این سرزمین نه تنها نمى تواند معرف همه باشندگان آن باشد، بلکه باعث زدودن هویت 

و اصلیت دیگر افغانستانى ها مى گردد، زیرا نبود قدامت نام افغانستان، جز خوارى وذلت به وارثین ابوالقاسم فردوسى، موالنا 

 جالل الدین محمد بلخى و فرزندان مهستى، رودابه، رابعه و ... ارمغان دیگرى ندارد.

به بازنگرى و تجدید نظر نیازمند است. به یقین همه نکتۀ قابل غور و دقت اینست که تاریخ افغانستان و نامگذارى مملکت 

مردمانى که از آِن آن سرزمین پاک اند، نمى توانند خود را با نژاد پرستان که ناگزیر جزء سیاه تاریخ ما نیز هستند، از شاه 

 شجاع تا نادرشاه و مال عمر و گلبدین در پیوند مشترک زیر سایۀ واهى "ملت واحد" احساس نمایند.

ى به صفت "افغان اصیل" جاهایى برخورده و شنیده ام که از جملۀ مغلق ترین سواالتى است برایم، و تنها جوابى که از بار

اصالت افغان تاریخ نچندان دور این سرزمین از سینۀ دردمندش براى همه گواه است، شرح حال افغان هایى چون نادرشاه، 

، که تحایف شوم بیگانه به دامان سرزمیِن ما بودند، مبیاشد، وهنوز هم بنام "باباى گلبدین، مالعمر، تره کى، و تنى و امثال آنان

ملت" هر بى خیال و بى دردى را نام گذارى میکنند، که این بزرگترین توهینى است به فرزندان و مبارزان راستین این سرزمین. 

نیاز داریم که دامان خونین میهن کم از آن ندارد.  سر  کشور ما دیگر هیچ نیازى به افغان اصیل ندارد، ما به انسان پاک نهاد

 انجام با کالم سحر آمیز حافظ همصدا مى شوم:

 

 نه هر که چهره بر فـروخت دلبری داند

 نـه هـر که آنینه سازد سکـنـدری داند
 نشست نه هر که طرف کله کج نهاد و تند

 که لطف طبع و سـخـن گـفـتِن دری داند
 

 

 

 

 یازدهمپایان قسمت 

 ادامه دارد

 
 
 مدهقسمت 

 اه نیست، جرم استگن تانی"نام "افغانساستعمال 
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Walinouri_afghanistan_golestaan_aqwaam_10.pdf 
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