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 افغانستان گلستان اقوام

 زدهمسیقسمت 

 فغانستانیا
 سید ذوالمجد عالمشاهي

 کلیفورنیا –سکرمنتو 

 

 

 

عده از کیشۀ شان براى یچى در درِز خانۀ اندیدا شدند و تا حال هم هستند که با سوزن و قیپ یگروهش ین سال پیبارى چند

کاربرد  ،گناه نابخشودنى آن خامه داران ،از نگاه هاى سوزن بدستان .دوختند سندگان قباى نوکرى اجنبى و وابستگىینو

 واژه هاى زبان مادرى شان بود.

ر یاز کلمۀ "افغانستانى" زسنده اى چون آقاى معروفى خواندم که عده اى با استفاده یرتم فرا گرفت که از نویاى حیدن

 ه و نفاق است.ین دهل تجزیو ا ،گانگان رفته اندینه و فتنۀ بیر کیتاث

 ۔ کنم ید چند نکته را خدمت شان عرض میدۀ امی"افغانستانى" منتشرۀ جر ،"افغانى"،ر شان "افغان" یدر باب مقالۀ اخ

با  ،ىیت ندارد و همچون کالم خدایقدس ،ستیافغان است" وحى منزل ن ،که شعار "هرکى از افغانستان استنیا ،اول

 تواند غلط ثابت شود. یو م ،دیحساب نمى آه رى بیر ناپذییگى انوشه گى و تغیژو

اب به ت انتسیاصل ل از کنه وین مکائد و حینست که "اما تمام ایان مقالۀ شان ایرى آقاى معروفى در پایجه گینت ،دوم

تجزاى هر دو همانا کلمۀ یکلمۀ "افغان" نمى کاهد چون هم در کلمۀ "افغانى" و هم در کلمۀ "افغانستانى" جز اصلى و ال

 "افغان" است.

 ینا ،ت هر دو "افغان" را در خود داردیاما در نها ،ن است و "افغانى" و "افغانستانى" هر دو غلط استین چنیوقتى ا

 گانگان خواندن چرا؟ین بیاغواگر و تفت ،فتهیس را فریندگان "افغانستانى" نویو گو ؟ راهمه مالمتى چ

کنند  ید افغانستانى را﴾ و ثابت میگوی﴿نم رانى ها اصطالح "افغانى" را ساختند وید که ایفرما یسنده خود مینو ،سوم

دارند و آنهم در فرهنگ هشت جلدى  کجا به استعمال مکتوب آن اشارهی۔ فقط در  که "افغانى" خطاب شدن غلط است
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ند یگو یو م ،گذارند ین تهداب مین و بغض و نفرت شان را بر همید و تفتیو بناى ک1381سخن منتشرۀ سال 

 نه ورز رفته اند استفاده مى کنند.یان کیرانیغات بعض ایر تبلی"افغانستانى" را کسانى که در ز

ً به اصطالح مالهاى منبرى "یاز هم ى یبه کارروا ،به شاهزادگان درانى ،زنند" با دورۀ قاجارىیز میکرن جا دفعتا

نه ورزان و دشمنان کم یران امروز هم کینکه در ایاز خاک وطن و ا یچى شدن پاره هایق ،سیروس و انگل یها

 ستند.ین

عدى داد هاى بیروسه هاى عصر قاجارى و ین فته ها و دسیارتباط کلمۀ "افغانستانى" با ا ،ن سطوریاز نگاه نگارندۀ ا

 م.یخواهد که ما ندار ینک مخصوص مید عید۔ شاینامرئى مى نما

 ،شدمیدر آنجا "افغانى" خطاب م ،م سال در آنجا ماندمیک و نی ،ران مهاجر شدمیشمسى به ا 13۶2من در اواخر سال 

ا به یتوان در هر گوشۀ دنیگفت و امروز هم که به برکت انترنت م یى شان افغانى میویشتر از آنهم اخبار رادیو پ

نکه اگر در پشت کلمۀ "افغانستانى" یو اما غرض ا ،ندیگو یار"افغانى" میمردمان آن د ،و ها سرزدید و رادیاخبار و جرا

ل ارتباط جمعى کوشش بعمل مى آمد تا آنرا یبه آوردن آن با تمام وسا ،سه و غرضى مى بودیشان دسیبا استنباط ا

 ابند.یاز آن راه ب ،ان هرچى هستبقبوالنند و به اهداف ش

ستى یت کودتاى کمونیه حاکمیدر شب نامه هاى پخش شده عل 13۶2تا  13۵8اما من واژۀ افغانستانى را از شروع سال 

ام یۀ پید بار اول در نشرید آنرا خوانده ام. شایرس یخته در کابل مین که جسته و گریده ام و هم در نشرات مجاهدید

نام "انتشارات بلخى" استفاده شده باشد. در ه سازمان نصر و در سلسله انتشارات شان ب یراتن ارگان نشیمستضعف

نوشت. کانون مهاجر همان هاى  یگفت و م یز افغانستانى مین ،ک انجمن فرهنگى بودیران "کانون مهاجر" که یا

ى یاتا خدمتى براى شناس ،منتشر کردندران چاپ و یخ﴾ مرحوم غبار را در ایر تاریهستند که اول بار ﴿افغانستان در مس

 رانى کرده باشند.یافغانستان به جامعۀ ا

اد ۀ جهیهاى اول شان به آن نشرات سالید ایافت. شاین اصطالح بعد ها در تمام نشرات حزب وحدت اسالمى کاربرد یا

 ش است.یست و چند سال پیچون قصۀ ب ،سر نخورده باشند

رم گفتۀ یناگز ،مورد ساختن کلمۀ پگ پگ "افغانستانى" رفع کرده باشم فى را درنکه حدس و گمان آقاى معرویبراى ا

ن واژه است و سفارش کاربرد یوى از جملۀ طراحات ا ت کنم۔ ینجا روایا ن اصطالح را دریدۀ باورمند به ایک نوسی

رانى یل ارتباط جعمى ایاما وسا ،که باالخره آهسته آهسته در بعض نشرات استفاده شد ،ن داشتیآنرا در نشرات مجاهد

 ند.ی"افغانى" گفته و همى گو

 من ،دیگو یا تاجک نمیازبک و  ،﴾ وقتى "اوغو" خود را هزاره قیا رفی﴿ دوست آتى "׃ یگفتسنده روزى میهمان نو

م "افغانستانى" تا به یگویرا م خود ،شودیده میى هستم که افغانستان نامی؟ اما چون از جایمرا "اوغو" بگو چرا خود

 ى داشته باشم."یک هزاره در آنجا من هم جایعنوان 

ه هرچند نکینم و ایبیکند. من در آن خواهش تعلق به افغانستان را میل میى و نفاق را زایسوء ظن دو ،ن پاسخیمل درتأ

 ستم اما از افغانستان هستم۔ی"اوغو" ن

راحمد انصارى در همان یدر مقالۀ روشنفکرانۀ آقاى بش ،نیک سرزمیک قوم خاص است و نه ینکه "افغان" نام یا

 شماره آمده است.
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ژۀ یو د آنها به بحران هاىینست که اول شایشود بخاطر ایگر آن گفته نمید یا مثالهایکستانى ینکه چرا مثالً تاجیاما ا

ه از نند و نیدستورى زبان مى بچۀ ساختار هاى یسندۀ محترم آنرا از درینو ،و دوم ،نوع افغانستان سردچار نبوده اند

 د شده است۔یى در محدودۀ که "افغانستان" نامیافتن جایگر براى یچۀ کوشش اقوام دیدر

جفا  ،کبار آن در فرهنگ سخن به عنوان سند فتنهیو آمدن  ،رودینۀ تولد و کاربرد افغانستانى از سه سال فراتر میشیپ

 بر حق و منطق سازندگان افغانستانى آن است۔

نه و فت ،ف آن نشانۀ نفرتیک اصطالح و تعریامدن ینکه آمدن و نیاال که گپ سِر فرهنگ است وکلمۀ "افغان" و اح

ر اندازد و دیى بیبد نخواهد بود اگر خواننده سرى به فرهنگ هاى لغت زبان هاى اروپا ،گریک ملت به ملت دین یک

 ح طلبد.یوضسندگان آن تیف آنرا بخواند و از نویل کلمۀ "افغان" تعریذ

موضوع بحث  ،دندیل و نهارى را دیران چه لینکه پناهندگان مظلوم ما در ایا»׃ آقاى معروفى نوشته اند  ،چهارم

اند۔ اما دیبنده هم نم ،نکه چگونه در بحث زبانى و دستورى آمده استیگرى است و ایبراستى که بحث د «ست۔یگرید

ز! وقتى کسى در خانۀ خودش یگر باشد. برادر عزیهر چند که بحث د ،اورمیه اى بر آن نیغم آمد که من هم حاشیدر

 ،ده باشدیوبزم لگد کیتش فاشیبر هو ،ار گذاشته باشدیانۀ ستم بر بدنش شیتاز ،لى جهل نواخته شده باشدیش با سیرو

بلکه  ،و آن هم نه براى چند سال ،ده باشدیزبانش را بر ،قلمش را شکسته باشد ،ش را فشرده باشدیپنجۀ استبداد گلو

 ه و باشندگان آن چه توقع است؟!یاز خانۀ همسا ،دهه هاى متوالى

رانده شده  ،نوازش هم شده ام ،ر شده امیون ها وطندارانم تحقیمانند مل ،ران زندگى کرده امیز! من هم در ایبرادر عز

ون مهمان ناخوانده به یم که اگر دو ملینیو اول ببم ین باشیده شده ام. اما اگر اندک واقع بیام و در آغوش هم کش

م جاى شان سرچش ،میند ما مهمان نواز هستیبود؟ خدا کند عده اى نگویبرخورد ما با آنها چگونه م ،افغانستان مى آمدند

که  میک کشور توقع داشته باشیت پرتوقعى است که از تمام افراد ین نهایا ،م شعار است و الف. و دومیدانیکه م ،ما

 ند باالى چشم تان ابروست.ین نگویبه مهاجر

 دیگویرانى تهاجم اشرف هوتک و محمود هوتک را مین توقع فزون و بى مورد سبب شده است که وقتى مؤرخ ایهم

ه ش آن بیاما ستا ،د آندو هوتک نزد کسانى محترم باشندیخورد. شایرت ما بر میو افغانى را دشنام مى دهد به رِگ غ

 هوده است.یرانى انتظار بیک ایقلم 

ى و یشود و از جهانکشایز ساخته مید ؟ امروز در مغلستان مجسمۀ چنگیاز مهاجم خوشش مى آ یوانگهى چه کس

نکه مردمان مسقط الراس یند. مگر ایگویانه جز بدى را او نمید. اما در کشور ما و خاور میش بعمل مى آیرش ستایتدب

نى مى سوزد که آتش ید دانست زمیم. اما بایخود دار یۀ غربیاشند که ما از همساز از ما همان توقع را داشته بیچنگ

 امد هاى شان.یبا همۀ پ ،باالى آنست. و تهاجم تهاجم است و مهاجم مهاجم

ا یآ شوند؟ !یگانه بودن رانده نمیز با سوتۀ بیمگر در افغانستان تا امروز هزاره ها بخاطر نسبت واهى شان به چنگ

که در کشور ما بخاطر فتوحاتش به عنوان سلطان واجب یها عاشق روى سلطان محمود غزنوى استند؟ در حال یهند

 شود.یغ میاالحترام تبل

فهماند ۀ خود بیست که پاکستان نام راکت هستوى خودرا "غورى" گذاشته است تا بزبان راکتى به همسایبى جهت هم ن

ست که راکتهاى بعدى شان "سلطان ید نیک و خونت خواهد کشاند. بعگر بخاین "غورى" مانند "غورى" هاى دیکه ا

 ده شود.ی"فاتح پانى پت" نام ،"فاتح سومنات"  ،محمود غزنوى"
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چند مال و  دگل وید تاج افتخار بر کلۀ جنرال حمیست شایزیت طالبان مزدور فاشیتهاجم پاکستان بر افغانستان و حما

خ افغانستان آن مهاجمان و طرفداران داخلى یاما توقع بى مورد است که تار ،وبندى گذارده باشدیموالناى سلفى و د

 د. د و وحشى شان نخوانیروت درس خواندۀ شان را بستایده و سوربن خوانده و هارورد و بیج دیاکسفورد رفته و کمبر

راى ب ،گر استیدک ملت به ملت ینه و نفرت یک ،دن بغضیک واژه ﴿با فرض صحت آن﴾ سزاوار نامیباز اگر ابداع 

 چگونه کلمات را ،ژه پا کستان که بنام برادرى و اسالمى خاک ما را توبره کردهیگر و به ویۀ دیى دو همسایکارروا

 م تا اداى بارگران کارنامه هاى شان را بکند. آن دنائت ها را حتى فرهنگ دهخدا واژه ندارد. ییبجو

رانگر افغانستان مورد الطاف یهمان پاکستانى جنگ کرده و و ،باالاست مداران چپه است و دست زور یاما چون کار س

 ند!ین مؤمنان و وطن پرستان به تلقى مى آیرد و طالبان بهتریگیانه" قرار می"کرز

 ،ران بهتر بود ؟ پاکستانى هم خوب و خراب داردین ما در پاکستان چه حال داشتند؟ حال شان از ایمهاجر ،راستى

 . میستیهمۀ ما بد هم ن ،میستیما هم همه خوب ن ،ستندیهمۀ شان بد هم ن ،ستندیرانى ها خوب نیهمه پاکستانى ها و ا

ر کمپ د دیادتر اوقات بایکار ملل متحد زیونیبه اقتضاى کارم در  ،م سال در پاکستان هم زندگى کرده امیک و نیمن 

ده ام که کودک دختر و پسر یمهاجر را دبودم. و همان جا بارها واسطه گرى پاکستانى و داللى ین میهاى مهاجر

نبوه بى ش این عرب با ریو عرب پولدار را شاد کنند. همه میدانستند که در پشت ا ،ا رضا بخرندیجستند تا به زور یم

 رت مدعى اسالم و جهاد قرار داشت. یغ

ا هرچند گاهى خبر لت یآ ،ک بوده امیو من هم سالى چند در بلژ ،دیف دارین حاال در جرمنى تشریشما هم که هم

نکه چون از وطنت ید؟ خالصه ایا نخوانده اید یده ایون راست نشنیا کشته شدن خارجى ها را بدست افراطیخوردن و 

 کرنگ است!یآسمان همه جا  ،برآمدى

داشتن جاى  ند ووید. اما اگر به اقوام افغانستان حس تعلق و پیاین ،دین دستور زبان جور نمى آینکه افغانستانى با قوانیا

ر و مگ ،فراتر است ین دستورى زبان بسیارزش آن از قوان ،دهدیم ،ک قوم شده استین که "ستان" یرا در آن سرزم

 ن آن نوشته شده است. ینست که اول زبان جور شده و بعد قوانینه ا

ن را بصورت برابر یسرزمنکه اگر به نظر شما "افغان" کلمۀ جامع و کامل و شامل است و همۀ مردمان آن یان ایدر پا

آشکارا در  ،د که "افغان" را در انحصار گرفتهیزیچرا خشم تان را بر حزبى فرو نمى ر ،ردیگیو برادر در بر م

 زم قرار داده و انکارى هم از آن ندارد ؟!یخدمت فاش
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