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 افغانستان گلستان اقوام
 

 وم سبیست و قسمت 

 

 افغانستان وطن ماستما همه افغانیم و 

 از

 فرهاد میرزا
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 ،یل نمى بوارتباط قومى و نژادى دخ ،یکاش در گذاشتن نام به کشوریند ایگو یى موافقم که میمن به نظر آنها

ً در سرزم شد که با  یت میخطه رعاکنند در نام ماندن آن  یى که نژاد و اقوام مختلف زندگى مین هایمخصوصا

 .کرد یل میسان تمث کیت ملى همه را یبود و هو یهمه م ید که طرف قبولگرد ینامى انتخاب م ،مشوره و تفاهم

عى ین جهان براى حقوق طبیا هاى که فعالً در ۀ دموکراسى و ارزشیداشت روحیست که ما با در نظرن گپ هائیالبته ا

 ،شد یگر گذاشته میها کشور د ما و ممکن ده یى که نام کشورم. در زمانه هایزن یم ،اندل شده یو انسانى مردم قا

ى یى و توسعه جویکشا کشور اقتدار بودند.  هاى خودکامه و مطلق العنان بر سر گرى داشت و دولتیجهان حالت د

دانستند  یخود م را از آن دست آورده بودند آنه روز بود و اشخاصى که با کمک و قوت قوم و نژادش خاکى را ب مود

 .ت عام و تام داشتندیار و صالحیآن اخت زیو بر همه چ

ا، یقافر ،اروپا ،یندر مشرق زم کى دو کشور نمى شد. ین روش و طرزالعمل عام بود و منحصر و محدود به یا

وق قدرت طلبى ها و تفا، خودخواهى ه ،ین کرۀ خاکى که کشورى وجود داشتکا خالصه در هر گوشه و کنار ایامر

ز یخانواده و قومش به چ ،کشورى جز به حفظ قدرت و بقاى خودداران هر کرد و زمام یداد میى هاى انسانى بیجو

قانون و مقراراتى وجود نداشت و اصالً خود  ول و جوابده به کسى نمى دانستند. ؤرا مس خود ،یدندشیگرى نمى اندید

 .قانون بودند

طرز تفکر و  ،معطوف دارم که ما را از قدرت ه ایان محترم را به قصبى مناسبت نخواهد بود اگر توجۀ خوانندگ

 .سازد یداران آنوقت تا اندازه اى مطلع مخودخواهى زمام

 یى که براىزهایار جاها و چیدر زمرۀ بس ،یران که در فرانسه سفر رسمى داشتکى از پادشاهان قاجار ایند یگو یم

افتاد و  ن مىیین مترى پاین و تبر مانندى که از ارتفاع چندیبزرگ و وزغ ین بود. )تیوتیکى هم گی ،او نشان دادند
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یار عام بود و در ن حربۀ کشتار در وقت لوى ها بسیکرد. ا یک لحظه قطع میگردن نفر محکوم به اعدام را در 

 ز با آن قطع کردند.(ی"مارى انتوانت" خانم لوى شانزده را ن یون سرانقالب ،انقالب فرانسه

اد گرفت و خواهش کرد که یپادشاه به آن عالقۀ ز ،ین معلوماتى ارائه داشتوتیکه مهماندار پادشاه راجع به گپس از آن

م. یسفانه فعالً کسى براى اعدام ندارأنرا مشاهده کند. مهماندار گفت متاگر کسى به اعدام محکوم باشد آرزو دارد عمالً آ

 ،آوردند یچاره را دوان دواند. آشپز بیو گفت آشپزم را احضار کنرش کرد یبعد رو به سف ،ی نمى کندپادشاه گفت فرق

ناهى آشپز شما گ" معذرت خواسته گفت : ،ید " مهمان دارن سر بزنیوتید با گیتوان یرا م پادشاه به مهماندار گفت: "او

  م". یرا سر بزن ست که اوینکرده و محکوم به اعدام ن

ه من د کید و باور کنیبر من دل نسوزان د که من بى آشپز نمانم. ییگو می خاطر آنه ن را بیفهمم ا یپادشاه گفت:" م

  "دو آشپز با خود آورده ام و گرسنه نمى مانم

با نفوذى در کشور ما با کمک خانواده و قومش قدرت را تصاحب و با  هذا در چنان عصر و زمانى اگر شخصفل

ن ین سرزمیجاى نام گذشتۀ اه را گسترش داده و بعد بگر حلقۀ زمامدارى اش ید یها مه ساختن خاکیگرفتن و ضم

 افغانستان ،اسم مختص به قوم خود ،ین خاک اطالق نمى شدشتر داشت و تنها به ای)خراسان( که وسعت و پهناى ب

با  ٬ن در نقشۀ جهان تبارز کندیک کشور مستقل با حدود اربعۀ معیث یحه ها( را گذاشته باشد تا ب )محل و جاى افغان

 هر ن عمل ازیزى صورت گرفته باشد. ایار شگفت انگیط آن وقت فکر نمى کنم امر بسینظرداشت احوال و شرادر 

 ،افته بودین قدرتى دست یک به چنیاز اقوام هزاره و تاج یجاى قوم پشتون کسه اناً بید نبود و اگر احیگرى بعیقوم د

 .بود ین مکستایا تاجیازبکستان و  ،ممکن نام کشور ما فعالً هزارستان

 نین ایقیاما به  ،توان از آن انکار کرد ین نام مشهود است که نمیى هاى انسانى ازیبالى خودخواهى ها و تفوق جو

ن یوهر و تین تحقین سر زمیگر این منظور صورت نگرفته بود که عمالً و قصداً اقوام و باشنده هاى دینامگذارى به ا

 .شوند

و همه  ،ندک یى میى جهان خودنمایایاست که کشور ما به نام افغانستان در نقشۀ جغرافم صد سال یباً دو و نیفعالً تقر

 فهمند که جاى یافغانستان را هم نم یت مردم جهان معنى لغوین اکثریقین نام مى شناسند. به یملل جهان ما را به هم

باشد که قومى  یکلمۀ پشتون ممترادف  ،هاست ت ملى افغانیو کلمۀ افغان که هو ،دهد یها معنى م و محل افغان

ا محل کیران و امریا ،مثلى که پاکستان ،ین استاست در افغانستان. نزد آنها افغانستان محل همه باشندگان آن سرزم

گرى را یخود و د کى را ا زی ،یمشیى مى اندیم که به قوم و قوم گرایین مایباشد. ا یهمه باشندگان آن کشور ها م

را  و خود میزن یوند خود میداد به رگ و پیشۀ بیم و تیکوش یدن خود میسفانه براى از هم پاشأیم. متپندار یگانه میب

مه به و ه ،یستبهترى و مهترى ن ،یگر برترىچکس را بر کس دیکه هیدر حال ،یمشمار یگرى میبهتر و برتر از د

 .ن ماستیزگارترین و پرهیترن و متقى یعالم تر ،ین ما نزد پروردگارم و بهتریگریکدیاساس کالم خدا برادر 

که  د گفتیباد، یان دارست راجع به افغان و افغانى و افغانستانى جریدر مورد مباحثات و مشاجرات قلمى که از مدت

ن صورت گرفته یروى ا ،هاى قومى محض ى ها و عداوتینه جوین مشاجرات قلمى دور از اختالفات و کیکاش ایا
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چسپ ک بحث علمى دلین سه کلمۀ درستى براى اطالق اتباع کشور افغانستان است که البته یک ازیبود که کدام  یم

 .بود یو آموزنده م

جاى کلمۀ "افغان" که ممثل ه ا ناآگاهانه کلمۀ "افغانى" و "افغانستانى" را بیا گروهى آگاهانه و یو  ینکه شخصیاما ا

و بعد جمعى  ،مال آنرا درست و مجاز دانسته اندرده و استعا نوشتۀ شان بکار بیت ملى مردم ماست در محاوره و یهو

کنم بحثى یفکر م ،یت تلقى کرده اندجرم و حتى جنا ،ین عمل شان را گناه بزرگت و بر افروختگى ایگر با عصبانید

 چند و اتالفیپ یزهاى میافتۀ ما که به چیل یز فهم و تحصیمخصوصاً از طبقۀ چ ،یار رنج آور و درد آوراست بس

 .گرى نداردیوقت و انرژى مى کنند که حاصلش جز دورى و کدورت ثمر د

یا ده ام که خود را "افغانى" و یرون از کشور از افغانى نشنیا بیخاطر دارم در داخل کشور و ه ى که بیمن تا جا

غانستانى" جز افن بحث صورت نگرفته بود راجع به کلمۀ "افغانى" و "ید که تا ایو باور کن ،"افغانستانى" گفته باشد

ن کامل ندانسته ما را افغانى خطاب کرده یقیرانى که به یا ممکن از زبان کدام ایرانى و ید ایدر بعضى از اخبار و جرا

 .دانستم یشتر نمیزى بیباشد چ

لمۀ ى کجاه ا گروهى قصداً و عمداً کلمۀ "افغانى" و "افغانستانى" را بیاناً کسى و یکنم که اگر اح ین فکر میحال چن

 .ن عمل شان چه منفعتى برده اند و چه ضررى متوجه افغان و افغانستان شده استیاز ،کار ببرنده "افغان" ب

ان بازهم ما را به افغان و افغانست ،یشوداد میاستعمال )ى( اضافى در آخر کلمۀ "افغان" و "افغانستان" که )ى( نسبتى 

چ وجه هم جاى کلمۀ "افغان" را که یو البته به ه ،و پاکستانى نمى سازد ،یرانىا ٬ازبکستانى ،یدهدوند مینسبت و پ

 .ردیگ ینم ،شندگان افغانستان شناخته شده استت ملى همه بایث هویحه م قرن بیباً دو و نیتقر

کى کلمۀ "افغان" را مترادف پشتون دانسته افغانستان را متعلق و ین خواهد بود تا هر دو طرف را که یپس مرجح ا

 د را "افغانستانى" انتخابت ملى خویف دانسته هویگرى بازهم "افغان" را به پشتون همردیو د ،یدانندخود مه ربوط بم

و  ،یمیافته تلقى نمایان ین جا پاین بحث را در همیم و ایخود آنها بگذاره ب ،نه افغان که مترادف پشتون است ،مى کند

را  ن بحثیم ایمردم را متوجه اشتباه و خطاى بزرگ شان بسازد تا گلن یم که پروردگار عالم هر چه زودتر ایدعا کن

 .دیسند که از من جوابى نخواهند شنیو به جواب من هم ننو ،جمع کنند

ک اتحاد و همبستگى کامل ضرورت یگر به یز دیشتر از هرچین مقطع حساس و مهمى که ما بیر درین حقیبه فکر ا

 یم،نستاده کیم و دوباره به پا ایده را سامان بخشیم پاشین کشور ازهگر ایکدیم تا با همکارى و مساعى مشترک یدار

ه تفنگ ن موقعى کیو در چن ،یمزخم هاى بسته را باز کن ،یمار ظالمانه خواهد بود اگر بازهم تخم نفاق و شقاق بکاریبس

باره دو ،شود یه دارد خاموش مما قلم بدستان آتشى را ک ،کنند یم میهاى شان را تسل بدستان و جنگساالران ما سالح

 .میشعله ور بساز

 

 


