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 17/07/2018          ولی احمد نوری

 

 افغانستان گلستان اقوام

 بیست و ششم

 قلم بدستان وطنپرست افغان ستانى

 از

 "افضل" یعبدالعل

 م200۵اگست  21لندن

 

 ٬م( منتشر شده200۵ى یو آبرومند "مردم افغانستان" )اول جوال یدۀ ملی( جر88ن را که در شمارۀ )یل هللا امیۀ آقاى خلیاعتراض

ده چاپ شده است. از یباشد که در همان جریه متوجه مضمون من )استعمال نام افغانستانى جرم است( مین اعتراضیخواندم. ا

مندرجات نوشتار من  یو مفهوم واقع یو به معن ٬ن هموطن محترم به اصل مقصدیشود که ایرى میجه گین نتیمتن نوشتۀ شان چن

فرمودند. چه گفتار ید میق مؤفق شده و سخنان مرا تائیورنه به درک حقا ٬ند پى ببرند !؟ نکه نخواسته ایا هم ایو  ٬نبرده اند یپ

و معنوى وطن محبوب ما افغانستان بوده است و آنرا جناب شان  یق بوده و در دفاع از منافع ملین حقایکتبى من سر تا پا مب

 ."دشنام نامه" لقب داده اند

 :میور خالصه نقطه به نقطه جواب ارائه نماۀ جناب شان را به طیکنم اعتراضیم یسع

 –ن )مردم افغانستان( خواندم یم ماهنامۀ وز200۵جون  ۵مورخ  87ن نوشته اند: "دشنام نامۀ آقاى افضل را در شمارۀ یآقاى ام

نداشت که خى یاجتماعى و تار ٬کعده قلم بدستان وطن پرست کدام محتواى علمىیتمام مضمون او بجز هتاکى و اتهام به آدرس 

 ".میگویباشد. که من دشنام هاى اورا با خاموش ماندن جواب م یقابل تبصره و قلمزن

 !شود یرا آفتاب بدو انگشت پنهان نمیان نمود! زید آنرا بیاما با ٬قت تلخ است و منزجر کنندهین حقیجناب آقاى ام یبل

 ن به کجروان سخن از راستى چه سودیپرو

 رف راستکو آنچنان کسى که نرنجد ز ح

د یدۀ امیا بگفتۀ جریه فضل" یرمن نادیگر خودرا زحمت داده و نوشته هاى بى بند و باِر "مین! شما لطفاً بار دیل هللا امیجناب خل

 ٬لیک افغان اصیث یمان دارم که بحید. من ایبدقت از نظر بگذران ٬دهی( همان جر۵۶۳شماره ) ۴ه فضل" را در صی"بانو ناد

نثار  یعفت یو ب یباک ید که با چه بیشویحانۀ متشاعرۀ موصوفه متوجه میمذبوحانه و قب یها یبذله گوئ ها و یاوه سرائیبه 

با  ٬یسندگید نمود که چگونه گستاخانه و دور از شرف نویاز اقوام بزرگ افغانستان( نموده است و درک خواه یکیپشتون ها )

ه باشد به باِد تمسخر گرفتیکشور ما م یو رسم یمل یاز زبان ها یکیبا چه تعصب و با چه غضب زبان پشتو را که  ٬چه نفرت

 .ر نموده استین و تحقیو توه

سنده به عنوان واژۀ یرامون واژۀ پوهنتون که بزعم نویسد: "پینو ید که متشاعرۀ موصوفه چه میمالحظه کن ٬نیام یجناب اقا

را از  یگریرا از جا کندن و واژۀ د ین خود زبان دریل نشد ینکه واژه هاینخست ا ٬ن مردم پنداشته شده استیقبول شده در ب

 یکرده و با گل ها یچیرا ق یتازه و معطِر دسته گل یشتر شباهت دارد که گلبرگ هاین عمل بیبه ا ٬وستنیبه آن پ یگریزبان د
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ا بمن و به یآ ٬اتیجفنگ نیم." )به اصل نوشتۀ متشاعرۀ موصوفه مراجعه شود( با مالحظۀ اینش نمائیتزئ یکینامتجانس و پالست

م ؟ ؟ ؟ یکشور خود دفاع نمائ یات و فرهنگ مردم خود و از زبان هایاز خصوص ٬د که از وطن خودیده یامثال من اجازه نم

در حد  ٬میطى که بسر بریم و در تحت هر نوع شرایگر در هر کجا که باشیل دید که من و هر افغان اصین داشته باشیقی یول

ا بین زبان زیم گذاشت که ایم کرد. و نخواهیکشور خود دفاع خواه یدر یبایبلکه از زبان ز ٬ا از زبان پشتوش نه تنهیتوان خو

 .ر مروج در وطن ما ملوث گرددیبا ورود کلمات نامانوس و غ

 یلیخ ٬یلیخ ٬دیک عده قلم بدستان وطن پرست وا نمود کرده ایه یو اتهام عل یمندرجات مضمون مرا هتاک ٬نیام یشما جناب آقا

هم در زمرۀ )پشتو و پشتون دشمنان( اخذ موقع  ید که خود جناب عالیآ ین بر میخنده آور است!!! و از گفتار شما ا یلیو خ

ث مشت نمونۀ خروار به خدمت شما یبح ٬از قلم بدستان وطن پرست را که طرف پسند جناب شما قرار دارد یکید!! ینموده ا

 :دیشو یبدست وطن پرست خوبتر و بهتر معرفتا با آن قلم  ٬مینما یم یمعرف

 یزبان یاش به فرانسه آمد و در عالم ب یرانینظار و به کمک دوستان ا یشنها شورایف پدرام که چند سال قبل به پیعبدالط یآقا

حقوق در ا یات و یادب ٬دانم یدر رشتۀ نم یالتیبکمک همان دوستان در ظرف چند ماه توانست تحص ٬یو ندانستن لسان فرانسو

ن ین گفت !!! )چه تا بحال که چند سال است درین نبوغ آفرین دروغ و به اید به ایبایس انجام دهد. که میپوهنتون سوربون پار

 .ن زبان!!!(یالت دریچه رسد به تحص ٬تواندیمحاوره کرده نم یرا بخوب یکشور سکونت دارد لسان فرانسو

س جمهور شدن یرئ یاش برا یرانیا یت بادارانیبه هدا ٬افغانستان یاست جمهوریانتخابات را سه ماه قبل از آغاز یدو  ٬نامبرده

 .کابل شد یده راهیده دویدو

با  ٬معروف( یست سمتمی)کمون یبا طاهر بدخش ٬باشدیت بدخشان افغانستان میدرواز وال یف پدرام که اصالً از ولسوالیلط

 یزده و همطبق شده است. بعد از سرنگون ی( سریست پرچمیب )کمونیکتر نجبا دا ٬(یست سازائی)کمون یمحبوب هللا کوشان

" یرانیا "الرنس ایز پهلوان یها از جمله چنگ یرانیکعده ایران با یران فرار کرد. در زمان اقامت در ایب هللا به ایداکتر نج

 .م نمودیارتباط قا

ه کاره و چ ید که او کید و درک نموده باشیده باشیشن یزیزچیچ یرانیا الرنس ایز پهلوان ید در بارۀ چنگین شایام یجناب آقا

کدام مقاصد با  یهم به افغانستان انجام داد و رویپ ین مرتبه مسافرتهایو بعدتر چند 1۳72و  1۳71 یبود؟ و چرا در سال ها

د دوستم و همطبقان او یبدالرشبا ع ٬رینظار در پنجش یوابستگان شورا یبا احمدشاه مسعود و باق ٬در کابل ین ربانیبرهان الد

ن قلم بدستان وطن یح تر که عدۀ از همیخاص بعمل آورد. و هنوز هم قب یل خان در هرات مالقات هایدر مزار و با تورن اسماع

 ین قانون اساسیرامون تدویپ یارائۀ مالحظات یم در لندن که برا200۳ل یماه اپر 20و  1۹ یپرست شما اورا در گرد همآئ

ران بود یش را که اصالً نظرات کشور ایک افغانستان نظرات خوین دشمن درجه یدعوت کردند و ا ٬افغانستان جمع شده بودند

ز پهلوان )الرنس یه ها نمود. وا عجبا!!! که چنگیما مشوره ها داد و توص یقۀ ملین وثیتدو یراد نمود و برایدر آن محفل ا

( ۵۹1) ٬(۵88) یرا در شماره ها یرانین الرنس ایر از مادر شده است !!! )مالحظات اۀ مهربانتیمردم ما داع ی( برایرانیا

 د(یمطالعه و قضاوت بفرمائ ٬است یرانیران و فرهنگ اید که در خدمت ایدۀ امی( جر۵۹2و)

تا پا دستورات  که سر یران عودت و به نوشتن کتابیو فساد در افغانستان به ا یبعد از بذر تخم تفرقه انداز یرانستانین الرنس ایا

 یاقدام کرد. کتاب مذکور بمصرف دولت اسالم ٬ن اقوام بهم برادر و بهم برابر افغانستان بودیدر ب یشگیو فساد پ یتفرقه افگن

گان یدر داخل افغانستان ودر اکثر نقاط جهان بطور مفت و را ٬رانین افغان در این مهاجریران طبع و به هزار ها جلد آن در بیا

ه و شوم اش قرار داده است ک یرات منفیخصوصاً برادران هزارۀ ما را تحت تاث یرانستانیالرنس ا یطانید. کتاب شیع گردیتوز

 .میکنیج ناگوار آنرا هرروز مالحظه مینتا

رنس شود که کتاب الیم یریجه گینت یرون مرزیب یه هایکتعداد از نشریامده اما با مالحظۀ یگرچه کتاب مذکور تا حال بدستم ن

 .باشدیمردم ما م یبرا یو تفرقه انداز یشگیفساد پ ین تخم اصالح شده ایبهتر یرانستانیا
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 ٬متخصص( یث )لوینمود تا به ح ینظار معرف یف پدرام را به مقامات شورایش در کابل لطین مالقات هایح یرانیالرنش ا

ده مثل همه یم ناسنجیک تصمیف پدرام با یلط ٬و باالخره ٬دیاده نمایش برده و در ساحۀ عمل پیکتابش را پ یات تفرقه افگنیهدا

 .دیالت به فرانسه اعزام گردیتحص یبرا یفرانسو یبا وجود ندانستن الفبا ٬کابل یم آنوقت دولت اسالمیتصام

 یبه اتحاد شورو یو نظام یملک یالت عالیاز افغان ها که جهت تحص یایگذشته تعداِد ز یقابل تذکر است که در سال ها

بوطن مراجعت و  یلیسند تحص به نامک ورق یبا  یمغز یر شان بعد از شست و شویکث یعده ا ٬شدندیرنگون شده اعزام مس

قرار  یرانیر مقامات ایم نموده بودند تحت تاثیران کسب تعلیکه به ا ینیگرفتند. همچنان آنعده محصلیدر خدمت روس قرار م

کردند. البته استثناآت در همه حاالت یران قرار گرفته و خوب خدمت هم میخدمتان اث خوش یگرفته و بعد از مواصلت بوطن بح

 .باشد یل افغان نمین وطن پرست و اصین قضاوت متوجه محصلیموجود است و ا

دن کلمات و اصطالحات پشتو از زبان یرون کشیب یه زبان پشتو و تقاضایکشور ما واقدامات خصمانه عل یمسخ کردن زبان در

 .باشدیم یرانیه قوم پشتون ازجملۀ ثمرات شوم کتاب الرنس ایشرمانه عل یغات بیتبل و ٬یدر

که ممکن یدر حال ٬کند یصد تجاوز نمیاز ده تا پانزده ف یت کلمات و اصطالحات پشتو در زبان دریح نمود که موجودید توضیبا

 یسین به زبان انگلیقیبه  ٬نیل امیخل یدر زبان پشتو استعمال گردد. آقا یشتر از آن کلمات و اصطالت دریب یا حتیدو چند آن 

ت یو تابع شامل و قبول شده یسیدر زبان انگل یو پنج درصد کلمات فرانسو یس یال ید که از سید و اگر دقت کرده باشیآشنا هست

لم ر و تکیتحر یسیتمام نِقاط جهان که انگل . امروز دریبه فرانسو یسیکه از انگل یهمانطور ٬را حاصل کرده اند یسیلسان انگل

دا شود یپ سیز پهلوان انگلینخواسته کدام چنگ یشده اند مورد استعمال قرار دارند. اگر خدا یسیکه انگل یشود کلمات فرانسو یم

 .توانستش برده نخواهد ینه به پین زمیرا در ین کاریقیبه  ٬بکند یسین کار نابکار را در حق زبان انگلیکه بخواهد ا

سالون  در یان مبارزات انتخاباتیف پدرام )قلم بدست وطن پرست شما( هنگام جرید که لطیاد دارین حتماً بیل امیخل یجناب آقا

ست؟ ا یست!!! افغانستانیاظهار داشت که او افغان ن یو خارج یستان داخلین و ژورنالیمطبوعات در کابل در برابر همه حاضر

 .دیدۀ )مردم افغانستان( خوانده ایدر متن نوشتۀ من در جر آنرا ی؟ حتماً شما ماجرا

ا یرمن )ید و مصاحبۀ محترمه میدۀ )مردم افغانستان( مراجعه نمائی( جر82( شماره )2با قبول زحمت به صفحۀ ) ٬نیجناب ام

ور ه است؟ ؟ و چطد که قلم بدست وطن پرست طرف توجه شما چه گفتیعقوب را بخوانی یال بنیکوشان "بانو"( ژ یبزبان اقا

( ید؟ ؟ ؟ و از کمپ شوم و نحس )افغانستانیریق را بپذید حقایستیکرده است؟ ! باز هم حاضر ن یخودرا گوسالۀ دو مادره معرف

د؟ ؟ ؟ قضاوت را به شما و به خوانندگان یننمائ یگانه همکارید؟ ؟ ؟ و با نشرات تفرقه انداز و فتنه جو در خدمت بیها خارج شو

 .گذارمیم

 یام هاکه من دشن -باشد ینم یسند که : "مضمون او )افضل( قابل تبصره و قلم زنینو یم یگرید ین در جائیل هللا امیجناب خل

بعد سکوت را شکستانده اند و تعهد خاموش ماندن خودرا فسخ نموده و بعوض  یم."اما اندکیگویاورا با خاموش ماندن جواب م

 .باشدیارائه فرموده اند که مصداق گفتار من م را یخودشان سند ٬از من یمطالبۀ سند

 یباق ٬جمهور داؤد خان یو رؤسا یب هللا کلکانیرحبیران و شاهان بجز امان هللا شاه و امیسند :" البته در مورد امینو یشان میا

 "... از دوست محمد خان تا مال محمدعمر و ... و

 : دانمیتبصره من سه نقطه را قابل یام یدر تذکرات فوق جناب آقا

و در  فیک ردیمشهور به )بچۀ سقو( را در یب هللا کلکانیمحصل استقالل افغانستان و حب یحضرت امان هللا خان غازیاعل -1

 !!!ست بزرگیبلکه گناه ٬تاسف است یک قطار قرار داده اند؟! که نه تنها جای

از کدام راه و به کدام سلسله داخل  ٬چطور ی خان غازحضرت امان هللاید که اعلیلطف فرموده معلومات بده ٬نیام یجناب آقا

ته افیکابل راه  یق به ارگ شاهیچه کاره بود و از کدام طر یب هللا کلکانینمود؟ ؟ و حب یشد؟ ؟ و چندسال پادشاه یارگ شاه

 ه زد؟ ؟یزعامت دولت افغانستان تک یماه بر کرس ۹و 
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 "... ...و ر دوست محمد خان تا مال محمد عمریـ "... از ام2

کطرف نامبرده از طرف یرا از یز ٬ندارم یباشد حرفیم یدر مورد مال محمدعمر که صد مرتبه بدتر از شاه شجاع سدوزائ

 یگر کشور ما را برایو از جانب د ٬زعامت افغانستان نشست یبر کرس ٬پاکستان و به کمک آن مملکت ٬ۀ طماع کشور مایهمسا

ها و  ید نارسائیشا ٬گر افغانستانیردوست محمد خان و شاهان دیشناسند. اما ام یهمه اورا مگر قرن به قهقرا راند. یک ربع دی

ادارى و مجرب  ٬هاى علمى (cadres)ب بودن مملکت و نداشتن کدریى داشته بوده باشند و ممکن به اثر غریگاه هایخال

ن یلر دوست محمدخان اوید فراموش کرد که امینبا کنیکشور توجه کمتر شده است. ل یو ترق یکه آرزو بوده در راه تعالیآنچنان

ا باصطالح قلم بستان ی) پوسته را ین تکت هایجاد کرد و اولیرا در افغانستان ا یس پوستین بار سروینخست یبود که برا یپادشاه

 یتکت پوست که نمونه منحصر بفرد ٬ان انداختید و به جریرا درمملکت به چاپ رسان ("کلمۀ "فرانسوى Timbre شما تمبر

 .پوسته افغانستان یجهان است و قافله ساالر کتالک ها یلیالتیف ین همه البم هایتا امروز آز یو

م که در هر 18۶۳تا  18۴۳از  یم و بار ثان18۳۹تا  182۶کرده است بار اول از  یر بر افغانستان دو مرتبه پادشاهیر کبیام

 .ش را ثابت نموده استیخو یو فرهنگ دوست یخواه یش ترقیدو دوره سلطنت خو

فرهنگى  ٬یعلم یجلد کتاب ها ۵0ا ی ۴۵شتر از یر دوست محمدخان بید که در دورۀ سلطنت امیدانیا شما میآ ٬نیل امیجناب خل

با آن پول  ین ربانیسال زعامت خجالت بار جناب برهان الد۶د که در مدت یتوانیدر کشور ما چاپ شده است. گفته م یقیو تحق

ان گذاشته شده است؟ ؟ ممکن چند جلد یاز جهاد افغانستان بدست آورده بود چند جلد کتاب چاپ و در خدمت فرهنگ که یسرشار

 .یبل ٬مختلف جهان یمختلف پس انداز بانگ ها یکتابچه ها

خسته ام که دماغ سالخورده و یر دوست محمدخان را تا جائیاز کتب چاپ شده در زمان سلطنت ام یتعداد یکنم نامهایم یسع

)شرح ٬)چهل مساله(٬)شمعۀ بارقه(٬ر احمد اظهر(یاثر م ٬ل الرشادی)سب ٬ن(یدارم : )کنزالسالط یدهد به شما معرفیاجازه م

خ پادشاهان ی)تار ٬)اصول معاشرت(٬ق الغت(ی)تحق٬ع(ی)کتاب البدا٬(یس عامریق شړح حال قیق الحقای)حدا٬(یریمقامات حر

)مفرح االحباب ٬)بهاربدخشان(٬(یوسف هراتیاثر محمد  ٬دی)بحرالفوا ٬(یاثر نورمحمد قندهار ٬)گلشن امارت٬متاخر افغانستان( 

ت پرور و یخان مرحوم هم پادشاه مدن یرعلیر شیره ... )*( امیره و غیره و غیافغانستان( و غ یشامل احوال شعرا و فضال

ن بار صنعت چاپ داخل یاول یشان است که برایلطنت اکه گناه دارد. در زمان س ٬دیسه نکنیگران مقایخواه وطن را با د یترق

ده به استشارۀ ین جریدر زمان اوست که اول ٬" در کابل شروع بکار نمودیکشور ما شد و مطابع "شمس النهار" و "مصطفاو

شتر از زمان ین زمان است که توجه به چاپ و نشر کتاب بیو در هم ٬دی"شمس النهار" به نشر رس به نامن افغان ید جمال الدیس

ود مز لندن ترجمه شده بیدۀ تایو روس که از جر یع جنگ عثمانیوقا به ناممت آن عصر یقین اثر ذیسلفش صورت گرفت. و اول

ان یبدسترس فرهنگ ٬ن و طبع شدهیتدو ٬ن عصر نوشتهید. و در حدود پنجاه جلد کتاب دریدر مطبعۀ شمس النهار کابل چاپ گرد

رعبدالرحمن خان یکه در عصر سلطنت ام یا هشتاد جلد کتاب هاین کتابها و هفتاد یا ید نام هاک تعدایگذاشته شد. اگر از 

سندگان ینو ین کتاب هارا با اسمایکنم که لست ایصرف عرض م ٬کشدیاد آور شوم صحبت به درازا مین" هم یاء الملت والدی"ض

 یر عنوان )کتاب در دورۀ محمدزائیز ٬ترۀ فرهنگ افغانستانگس به نامد یاز مرحوم استاد عبداالحمد جاو ین آنها در اثریومؤلف

دامات کشور اق یستم پوستیخان است که در راه بهتر ساختن س یرعلیرشید. و بازهم در زمان امیافغانستان( مطالعه فرمائ یها

مت ینـُه رنگ و نُه قن شده بود در یر تزئیافغانستان که با کلۀ ش یپوست ین تکت هایدوم Series یصورت گرفت و ِسر یجد

 .وطن ما و جهان است یپوست ینت بخش البم هاید که تا امروز زیمختلف به چاپ رس

 یاسالم یم هایو رژ یستیکمون یم هایرژ یزعما یا اقتصادی یو اجتماع یدو خدمت فرهنگ یکین اگر شما یل امیجناب خل

 .شود ید بد نمیافغانستان را به خوانندگان معلومات بده

که شما نوشته یچنان ٬یحضرت امان هللا خان غازیاعل ینست که نام نامید ایرید در نظر بگیرا که جناب شما با یگرید یه اـ نکت۳

نه در هنگام سباوتش و همچنان نه  ٬تشینه در هنگام طفول ٬چوقت نبوده است )نه در هنگام تولدشیست و هید )امان هللا شاه( نیا
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معظم  ار بزرگتر ویبس یحضرت امان هللا خان غازید بدانند که نام اعلیبدستان وطن پرست شما بادر هنگام زعامتش( شما و قلم 

 یسع ل از قلم بدستان شمایرا دو گروِه ذ ین نام غلط و اشتباهیوند بزنند. ایخش پیا در بیتر از آنست که کلمۀ )شاه( در سرش و 

 .دارند در بازار مطبوعات افغانستان رواج بدهند

سند تا نام شان در رستۀ یبنو یزهایخواهند چیم یدر چانته ندارند ول یزیآنعده از قلم بدستان وطن پرست شما که خود چالف ـ 

و  یسیانگل یکه بزبان ها ییکتاب ها و رساله ها یخودرا از رو ینها تمام مواد نوشته هایا ٬ن ثبت گرددیا مؤرخیسندگان و ینو

حضرت امان هللا یاعل یسیرند. چون در کتب انگلیگیم ٬رامون افغانستان نوشته شدهیپ ن کشور هاین ایاز طرف محقق یفرانسو

کنند یاد می "Le Roi Amanullah" به ناماورا  یپادشاه امان هللا و در کتب فرانسو یعنی "king Amanullah" به نامخان 

ا یادات دنت سیزیند پریگویکه م یشان ندارد. )مثلیبه نام ا یچگونه رابطه این کلمۀ پادشاه هیپادشاه امان هللا که ا یعنیباز هم 

 .باشد یدنت مربوط نام آنها نمیزیدنت بوش( که کلمۀ پریزیپر

منحوس و حل  یحسادت و عقده ها ین آماتور )قلم بدستان وطن پرسِت شما( اند که از رویسنده ها و مؤرخینو یب ـ گروه دوم

ا در آخر ین کلمۀ )شاه( را در سر و یا ٬د دارندیحضرت محمدنادرشاه شهیاهر شاه و اعلحضرت محمدظیکه در برابر اعلیناشده ا

 .کنندیپخش م یرون مرزیافغانستان خاصتاً ب یچسپانند و در بازار مطبوعاتیم یحضرت امان هللا خان غازینام اعل

ۀ بر دور یکه به مناسبت پروگرام )نگاه( یاحمد نور یول یۀ )شاغلیانیاز ب یجا نخواهد بود معلومات آتى را که در بخشیب

-htpp://afghan» نیافغان جرمن آنال یصفحۀ مرکز کلتور یدر انترنت رو یالدیم 200۵ل یاپر 17خ ی( به تاریامان

german.com/acc.htm» به مطالعۀ شما هم برسانم ٬پخش شده است: 

 چراغ یعنین( یپدر امجد شان و پدرکالن مرحوم شان جرگۀ علما و بزرگان کابل القاب )سراج الملت والد یکه برایهمانطور"

حضرت امان هللا خان را جرگۀ یاعل ٬انتخاب کردند ٬ن استیملت و د یروشن ین( را که بمعنیاء الملت والدین و )ضیملت و د

و بعد از حصول  ٬خود داشت یاسیکه افغانستان را در اشغال سیکشور ٬ریۀ کبیه برتانیبزرگان کابل بعد از اعالن غزا و جهاد عل

م( بعد از ده سال 1۹2۹هـ ش ) 1۳08که در سال  یوقت ی( ملقب ساختند. ولین )غازیاستقالل کامل کشور به لقب افتخار آفر

و  یلیث نام فامیافغانستان( را منحنام )د ٬ا پناهنده شدندیتالیترک گفتند و به ا ٬یسلطنت کشور را به اثر انقالب و شورش سقو

خ نام شان یا و فرزندان خود کردند و بعد از آن تاریملکه ثر ٬خود یت نامه هایش انتخاب و ثبت همه اسناد و هویخو یخانوادگ

م شان وجود کلمات )خان( و )غازى( را از اسم خود زدودند. کلمۀ )شاه( که اصالً در نا یعنی ٬دیرسماً )امان هللا دافغانستان( گرد

ى یعقده  ین آماتور و افغان هاین کلمه را هم که ساخته و بافته مؤرخیورنه ا ٬نه در سِر نام شان و نه در آخر نام شان ٬نداشت

باالتر از کلمۀ  ٬ن عاشق افغانستانیخ و این رادمرد تاریا ٬کردند. به نظر من نام امان هللا خان غازىیاز اسم خود دور م ٬است

 ".شانیست در حق ایشان جفائیا ین کلمه به نام نامیوند کردن ایپ)شاه( است و

سند: ینو یدۀ مردم افغانستان می( جر88شماره ) 1۹ن که در ص یل هللا امیم به سِر نوشتۀ جناب الحاج خلیائیحاال ب

 ٬افغانچوقت راجع به کلمات ین مخلص هیرسانم که ایمردم بعرض م یۀ مردمی"... خدمت خوانندگان مهربان نشر

طنم ف ساکن در ویاز اقوام شر یکیاد ندارم که بیننوشته و تبصرۀ نکرده ام و هم ب یمضمون یو افغانستان یافغان

 ".کرده باشم یجسارت

( ۶۵۹دۀ شماره )یجر 2هم بسراغ شما آمده است!! شما لطفاً مقالۀ تانرا در ص  یادفراموشیو  ٬دیاد ندارین حتماً بیبله جناب ام

ش محمد ید که نبشتۀ تانرا )حتماً به فرماینید و ببیست مگر عمل( دوباره مطالعه کنیوان )مارا اصل و نصب بکار ند تحت عنیام

راه را عوض کرده و بجان پادشاهان  یبزود ید ولی( شروع کرده ایو افغانستان یافغان ٬کوشان( در ارتباط با کلمات )افغان یقو

ات افغانستان در چوک یپشتون و پشتو زبان کشور افغانستان حمله کرده و هرکدام را که مردان وقت خود بودند و برا یو زعما

( پراگراف 18در سطر ) ید. و حتیظالمانه و جفا کارانه محکوم کرده و ُدشنام داده ا ٬انجام داده اند یامکانات خود خدمات بزرگ
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د یوانده اد( خیکنند )وطن فروشان جدیرا که از نام )افغان( و )افغانستان( دفاع م یواقعششم نوشتۀ تان قلم بدستان وطن پرست 

 .دیاسته استند برخیها که بگفتۀ خودشان افغان ن یکمپ افغانستان ینگونه رسماً به طرفدارید. و بدین نموده ایشرمانه توهیو ب

 ٬دینما یقلم ید همکاریچون ام ٬ب و دشمن افغان و افغانستانه طلیمفتن و تجز ٬تفرقه انداز یده ایکه با جریسنده اینو یبرا

رد و از موقف دشمنانه اش یست که در زمره دشمنان وطن محسوب گردد و مورد بازخواست وپرسش مردم قرار گین کافیهم

 د. والسالمیپاسخ گو

 


