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 27/07/2018          ولی احمد نوری

 

 افغانستان گلستان اقوام

 هفتمبیست و 

 از تاریخ بیاموزیم و صفحۀ جدیدى بگشاییم

 از

 فضل احمد افغان

 وانكوور كانادا

 

 

 

" ، سیۀ صادرۀ پارینى چون "استعمال نام افغانستانى جرم است" ، "تبصره بر اعالمیشود كه عناویاز مدت چند ماه م

ت؟" نجا كجاسیم؟ وایستید با ولى احمد نورى" ، "ماكیمورد امی"كدام جرم" ، "افغان، افغانى، افغانستانى"  ،"مناقشۀ ب

"طالب و   ٬ه طلبى به بهانۀ زبان و فرهنگ" ، "استعمال نام افغانستانى جرم است"ی، "تجز« ت ملىی"بازسازى هو، 

، "ملت   س"یه پاریك مقاله" ، "اعالمیو طالب" ، "صحبتى با آقاى معروفى" ، "پژواك ها" ، "افغانستانى تبصره بر ین

تۀ یا افغانستانى" ، "نام افغان" ، "مرام كمی، "افغان « پشتو پاكسازى زبان درى و اصطالحات«سازى در افغانستان" ،

ى را بلند و تعدادى یدفاع از افغان و افغانستان"  در هفتۀ نامه ها و ماهنامه هاى منتشرۀ كشور هاى غربى سر و صدا

اصطالحات وارد ا یخى در مورد استعمال كلمات ویسندگان محترم افغان خواسته اند به روى اسناد علمى و تاریاز نو

زۀ ین بود كه در مورد انگیات خودرا جهت معلومات خوانندگان ارائه دارند. آنچه را من مالحظه كردم ایشده نظر

 ن جر و بحث و عواقب ناگوار آن در حالت حساس كنونى كشور ما روشنى انداخته نشده ۔یاصلى چن

لخ و خى، تجارب تیى است با ذكر شمۀ از سوابق تاریى و قومگرایزۀ اصلى آن كه ستمگرایبناًء خواستم در مورد انگ

 دوارم باعثیت هاى امروزى ملت با شهامت افغانستان، خدمت هموطنان گرامى ام نكاتى را بعرض برسانم۔ امیمسئول

دم كه طراحات محترم كلمات و یده رسین عقیرنجش خاطر خوانندگان نشود۔ با مطالعۀ مقاالت فوق الذكر به چن

ده ضرورت دارد، یاتى را كه ملت ستمدیل حیمطمئن اند كه همۀ مسا ٬ر معمول وارد شدهیمأنوس و غاصطالحات نا

عنى قواى اشغالگر یم یحل و جامعۀ شگوفان و مرفعه اى را از بركت قواى اشغالگر و دولت دست نشانده اش دار

ق مواد مخدر، جمع آورى سى ت ملى، خلع سالح عمومى، منع زرع و قاچایل اردوى ملى، قواى امنیمؤفق به تشك

م ت قانون، ختیل ادارۀ سالم و دور از فساد، حاكمیمتى، تشكین ضد انسانى، منع اخراج و قاچاق سنگهاى قیون مایمل

موكراسى واقعى، با احترام كلتور، عنعنات و فرهنگ افغانستان، یسته ساالرى، بر قرارى دیجاد شایتفنگساالرى، ا

سوادى در سراسر یاسى با شعور باشند، ختم كلى بیاعضاى آن متشكل از احزاب سل شوراى ملى واقعى كه یتشك
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ده كه موضوعات فوق الذكر كه دانشمندان گرامى در مقاالت خود مطرح بحث یده اند. حال فرصت آن رسیكشور گرد

داشت ارادۀ ملت و آنهم در خارج از كشور بدون در نظر  ٬دگى و حل گرددیاع وقت رسید بدون ضیقرار داده اند با

اتى یك از مسائل حیچ یم كه هیباشیكه همه آگاه میق شود. در حالیم گرفته شده و به كشور صادر و تطبیدر مورد تصم

ده، دشمنان سوگند خوردۀ كشور ما براى برگشتاندن افكار ملت خاصتاً روشنفكران یكه در باال ذكر شد تا حال حل نگرد

ى را دامن زده به هدف اصلى كه گل یى و قوم گرایخواهند آتش سمت گرایتان مانات واقعى در داخل افغانسیاز جر

 .آلود كردن آب و ماهى گرفتن است، برسند

ى خواهد قدمین مقطع زمان كه میباشد، فلهذا ملت قهرمان افغانستان دریانگر حوادث و واقعات در گذشته میخ بیتار

 خىیت هاى تاریاى فردا بردارد، الزم است كه با درك مسئولندۀ درخشان نسل هیت جهان امروزى براى آیبطرف مدن

م و قدمهاى سالم و مثبت را بدون در نظرداشت منافع شخصى، یاموزین كشور خود بیریو ملى از گذشته هاى تلخ و ش

س و ور مسئوالنه با استفاده از كلمات نامانیعنى غیم. یش بگذاریا قومى بلكه با نظر داشت منافع ملى به پیسمتى و 

ۀ م و براى دشمنان سوگند خوردیده را مغشوش و ناراحت نسازیده و بال كشیت ملت ستمدین و آن، ذهنیر قابل قبول ایغ

ناخواسته به  یا خدایگر به عقب و یاده نمودن اهداف شوم شان ملت افغان را بار دیم كه براى پیخارجى فرصت نده

م. یشو آمد خوش یم یتفرقه انداز یه كه بوضاحت از آنها بویروس ر دفاعیر وزید به صحبت اخیه بكشانند و نبایتجز

د خود در مورد سرنوشت كشور یكا از خود. ما بایاشغالگر امر یاز خود در بارۀ وطن ما دارد و قوا یه اهدافیروس

شان  یا برام ید فرصت مداخله در امور داخلیو نبا ٬میار باشیم اغیبه اراده و تصم ید متكیم و نبایریم بگیخود تصم

ده كه ر در كشور ما بویدۀ انكار ناپذیك پدی ییو قوم گرا ییدهد كه سمت گرایخ افغانستان شهادت میتار یداده شود. بل

ود در خ یكیژیو استرات ی، دفاعی، اقتصادی، اجتماعیاسیاهداف نامقدس س یبرا یبكار خارجیله گر و فریدشمنان ح

تش گانه پرست آیاز فرزندان ناخلف و از خودكش ب یافغانستان و منطقه از آن استفاده نموده اند و توسط تعداد محدود

ن بار به خون و خاك یز ما چندیجه كشور عزیزدند كه در نت ین اقوام باهم برابر و برادر افغان دامن میتفرقه را ب

ۀ ساخته و بافت ییو قوم گرا ییآن سمت گرا یزۀ اصلیخى كه انگیتار ات حوادتیخواهم به جزئیكسان شد. من نمی

ران یس و فارس )ایم كه از آغاز قرن نزده ، انگلیخواهم بگویم۔ صرف میل بحث نمایبود به تفص یخارج یقدرت ها

مان مخالفت ها را آغاز و به مرور ز یك شاه محمود در مقابل برادرش شاه زمان تفرقه اندازیموجوده( بود كه به تحر

شرمانه یعقوب خان وطن مارا مورد تجاوز بیر دورۀ سردار محمد یاخ یجه نه تنها الیرا دامن زدند كه در نت یقوم یها

د كشور ما را قرنها به عقب راندن ییاروپا یت كشور هایجاد نفرت به مدنیس قرار دادند بلكه با ایاشغالگر انگل یقوا

ن ر عبدالرحمیدر دورۀ ام یه كردند و سپس وقتیقسمت كابل، قندهار و هرات تجزز افغانستان را دوباره به سه یو ن

چ د قسمت بزرگ برادران پشتون و بلویبرقرار گرد یو مل یواقع یكپارچگیگر یخان بعد از آنكه در افغانستان بار د

ود ن بیرا كه اساس افغانستان نو یابدال یورند جدا و امپراتوریاه دیدن خط سیوطن ما را با كش یمناطق جنوب شرق

ادوار گذشته  ین اساسیل نمودند كه در معاهدات، قوانیك كشور محاط به خشكه تبدیبه  یدر داخل حدود اربعۀ امروز

 یالماس یر متعهد، كنفرانس کشور هایچون ملل متحد، كنفرانس کشور هاى غ ین المللیحال و تمام اسناد جوامع ب یال

خ وطن یافغانستان ثبت تار به نامو مملكت ما  یافغان به نامآن  یافغان و واحد پول به نامع كشور ما و قرارداد ها، اتبا

 .دیگرد ین المللیو جوامع ب
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 ییدن به اهداف شوم شان آتش سمت گرایرس یز برایحال ن یست الیر قرن بیدشمنان ما به سلسلۀ گذشته در ربع اخ

در  ندگان شانیاقوام برادر و برابر افغانستان دامن زده اند و با استفاده از نمان یرا به شدت تمام در ب ییو قوم گرا

ۀ یو روح یگر اقوام برادر مسئول و محكوم معرفیا آن قوم خواسته اند قوم سر اقتدار را نزد دین قوم و یاز یرهبر

س یلعساكر انگ یشانه ها یسوار باالرا  یاگر شاه شجاع دران یعنیند. یجاد نماین اقوام ایرا ب یانه و دشمنیانتقام جو

ا پشتون مسئول و محكوم اعمال شاه یو  یده اند چنان وانمود كرده اند كه همۀ قوم درانیوارد كابل و بقدرت رسان

 یا بصورت كل از پشتونها را نمیو  یف درانیاز قوم شر یندگیكه شاه شجاع در دورۀ دوم نمایباشند. در حالیشجاع م

گر اقوام برادر تاجك، هزاره و ازبك بودند كه اورا خلع و سرش را با دها هزار عساكر ین با دكرد. چه قوم پشتو

 .ر خاك نمودندیس زیانگل

 یداخل ونیو تعداد روحان یوبندید یمالها یشانه ها یباال یاز كوتگ یرا بدستور الرنس عرب یب هللا كلكانیاگر حب

از قوم  یندگیچ وجهه نمایز به هیدند، او نیكابل نموده و برمسند قدرت نشانس بودند وارد یره خوار انگلیز جیكه آنها ن

ان كردند كه نزد ملت افغیس را میانگل یعنیخود  یاز باداران خارج یندگیشان نما یكرد بلكه هردویف تاجك را نمیشر

 .خ افغانستان ثبت خواهد بودیاه در تاریابد محكوم و نام شان بخط س یبرا

ب ین، داكتر نجیظ هللا امی، حفیپشتون چون نورمحمد تره ك به نامكتعداد یست، یچهارم و آغاز قرن ب همچنان در ربع

)تاجك عرب تبار( و  یك چون ببرك كارمل، سبقت هللا مجددیتاج به نام یو تعداد یهللا، مالمحمد عمر و حامد كرز

 ملت افغانستان بر ملت یرهبران از قوم برادر پشتون و تاجك جبراً از طرف دشمنان خارج به نام ین ربانیبرهان الد

دند. بناًء ز نبویف خود نیندۀ قوم شرینمكردند بلكه نما یندگیف افغان نمایل شده اند كه آنها نه تنها از ملت شریما تحم

چند نفر محدود خودكش  یوضد انسان یافغانناجوانمردانه، دور از انصاف و عدالت خواهد بود كه بخاطر اعمال ضد 

 یت ارضیو تمام یت ملی، حاكمیف شان را که به خون خود از استقالل، آزادیگانه پرست، اقوام وطندوست و شریب

ادر گر اقوام بریم كه با دیاموزید از برادران تاجك خود بیم. ما بایز محكوم و مسئول بدانیش دفاع كرده اند نیوطن خو

به خود  یخانه ها یبام ها یم( در شهر كابل باال1٩7٩هـ ش، )مارچ  13٥8سرد ماه حوت  یاز شبها یكیخود در 

 .مل تاجك را محكوم كردندربلند نمودند، و ببرك كا ینعرۀ هللا و اكبر را بر ضد اشغالگر شورو« مسلمان»و « افغان» نام

 

 و اكبرم رۀ هللا ـكشم ز نع تكبیر بر

 ر كنمـو زب رـزی "نینىـل"كیِش پلید 

 شوم اسیرچنگ كرملین ننگ است گر ب

 گر لمحه یی به غیرت افغان نظر كنم

 و ز نسِل شجاعان مومنی "افغانی"

 •اینست وصف تو، ز کدامش گذر کنم
 

وقت و  یم كه خالف انتظار رهبران اتحاد شورویریاد بگید از برادران قدم حدران خود كه پشتون هستند، یما با

م یام را برضد رژین قین كه هر دو از قوم پشتون بودند، اولیظ هللا امیوحف یچون نورمحمد تره كندگان شان ینما

ز یشان چون "افغان" و "اسالم" چ ید ملیس دشمنان در مقابل عقایبراه انداختند و ثابت ساختند كه دسا یستیكمون
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لكه از قوم كنند بینم یندگیباشهامت افغان نما ن نه تنها از ملتیظ هللا امیا حفی یست و نورمحمد تره كیكارگر ن یگرید

 .كنندینم یندگیپشتون كه قوم خودشان است هم نما

گر یكه از قوم پشتون بود بار د یحضرت امان هللا خان غازیاعل یوقت یعنیم. یاموزید از برادران هزارۀ خود بیما با

ره یون جیس و روحانیبدستور انگل یهللا كلكان بید۔ حبیلشكر كش یب هللا كلكانیاز قندهار بطرف كابل در مقابل حب

ت با نفوذ هزاره جات بود جبراً وادار ساخت كه به هزاره جات برود و یرا كه شخص یخورشان پسر شاه نور چنداول

كه از طرف پدر كالن امان هللا خان در حق هزاره ها روا داشته شده است،  ید كه بخاطر ظلمیبه برادران هزاره بگو

از  یكینام افغانستان را به  یابیند كه در صورت كامیدفاع نما یب هللا كلكانیر حبیلشكر بكشند و از ام یدر مقابل و

ا بمردم ر یب هللا كلكانیام حبیپبچۀ شاه نور  یم نمود. وقتیل خواهیا به انتخاب شما "هزارستان" تبدیانا و یدو نام آر

د به بچه شاه نور جواب دادند و گفتند یار به قهر و تهدیبرادران هزاره بس ٬دیقهرمان و وطندوست هزاره جات رسان

 رامان هللا خانیم، نام مملكت ما افغانستان است و پادشاه ما امیبرو و به بچۀ سقو )سقاب( بگو كه ما افغان هست: »

 ید جبران كرده است و ما راضیب هللا خان شهیرحبیدر كالنش در حق قوم هزاره كرده بود پدرش اماست. آنچه را پ

 ین ارگ شاهیگزیدخان برگد میك دزد و رهزن. )از قول مرحوم عبدالرشیم نه یخواهیم. ما پادشاه دانشمند میباشیم

ت محمدنادر شاه، كه از مردمان مسكونۀ حضریو اعل یب هللا خان كلكانیر حبیحضرت امان هللا خان، امیدر زمان اعل

خون  ختنیم كه با ریاموزیگر بیف اوزبك و همۀ اقوام برادر و برابر دید از قوم شریچنداول كابل بود(. ما با یقورتا

 ."افغان" دفاع نموده اند به نامو استقالل مادر وطن مشترك خود  یپاك شان متحداً از آزاد یها

"افغان" از وطن مشترك  به نامم كه با هموطنان مسلمان خود دوش بدوش یاموزیهنود خود بور اهل یما از هموطنان غ

 .خود دفاع نموده اند

 یذهب، میاختالفات قوم یاسیشرق و غرب كه بنابر بلند بودن سطح دانش و شعور س یمتمدن و مترق یما از كشور ها

و  یم و كشور خودرا چون آنها بطرف ترقیاموزیاند ب را حاكم ساخته یسته ساالریرا بگور سپرده اند و شا یو نژاد

 .میش اندازیتمدن به پ

د یم. ما نبایگر مشكوك سازید یون خواهر و برادر مهاجر خود را به نامهایش از دو ملیب یو اصل یت ملید هویما نبا

شان  یو اصل یمل تیند در ارتباط هویگشایوطن چشم به جهان م یز خودرا كه در جالیندۀ هموطنان عزیآ ینسلها

 .مید اندازیكه "افغان" است و نام كشور شان كه "افغانستان" است در شك و ترد

را در  یك زبان ملیا اصطالحات یخود اجازۀ استعمال كلمات و  یمل یم كه در زبان هاید چنان تنگ نظر باشیما نبا

چ یكه ه میبساز یر و شكریش یمل یت زبانهاوند دادن كلمات و اصطالحاید با پیم، ما بایگر نداشته باشید یزبان مل

باهم  ما یو پشتو یدر یم كه زبان هاید بخاطر بسپاریند. و بایه نمایجهان آنرا نتواند تجز یالبراتوار زبان شناس

 .ر و شكرندیخواهر و برادرند و باهم ش

الملت كه از قوم پشتون بود ب هللا خان سراج یر حبیوسعت نظر را از ام یعنیم، ید صاحب وسعت نظر باشیما با

ده یجد بود بمنظور فراگرفتن علوم ین به لسان دریس تمام مضامیبۀ كه تدریسۀ حبیگانه لیس یم كه او با تأسیاموزیب

ر یاخت. امس یاریشاگران اخت یبرا یلسان در یث لسان دوم در پهلویرا بح یسیا انگلیاز دو لسان پشتو  یكیانتخاب 

شتر از برادران پشتون خود نوازش ین افغان به كشور شان برادران هزاره را بیشت مهاجرب هللا خان در بازگیحب
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فرزندان اهل هنود افغانستان  یكرد. و برایشانرا با نوازش پدرانه پاك م ین و تحفه ها اشك هایكرد و با دادن زمیم

 .دادیفرا گرفتن علم را در مكتب م یث افغان حقوق مساویبح

ت یبه مكاتب هدا یعنیم كه پا را هنوز هم از پدر فراتر گذاشت، یاموزیب یحضرت امان هللا خان غازید از اعلیما با

 یل مذهبیشاگردان اهل هنود مسا یشاگردان مسلمان در صنف جداگانه برا ینیعلوم د یداد كه در ساعات درس

 .ندیس نمایخودشان را تدر

ون مهاجر و سه صد هزار یون كشته و پنج ملیود كه دو ملر كشور خیسال اخ 2٥ع و حوادث تلخ ید از وقایما با

 م و از استفادۀ كلمات ویریراث گذاشت درس عبرت بگیوه را به میم و بیتیخانمان و ده ها هزار یصد بیف 6٥وب یمع

دۀ یچاره و ستمدیچ زخم و درد فرزندان بین كار نه تنها هیم چه ایزیر معمول وارد شده بپرهیاصطالحات نامانوس و غ

نه، درد برادران و خواهران یپار یدن آن بر زخمهایاست كه با پاش یكند، بلكه بر عكس نمك یمادر وطن را مداوا نم

برهنه و  یچارۀ ما را كه با سر و پایهموطنان ب ین كار زخمهایا یسازد. بلیشتر میچارۀ ما را بیمظلوم، نادار و ب

ك یاتموكریك جامعۀ دیدن به یت امر رسینان، لباس و سر پناه، شفاخانه و داكتر و دوا، و در نها یشكم گرسنه به آرزو

 یختن آرایش، با ریندۀ خویآ یم ملین زعییتع یم صف ها بستند و برا2004خ نهم اكتوبریو احترام به حقوق بشر بتار

 .سازد ینۀ شآنرا اظهار كردند، تازه تر میرید یخود آرزو

س خصمانۀ دشمنان سوگند خوردۀ وطن شان با یر و دسایسال اخ 2٥از تجارب تلخ  یغانستان با آگاهملت اف یبل

و قوم  ییگر عصر سمت گرایان فهماندند كه دیرا برداشتند و به جهان یموكراسین قدم دین انتخابات، اولیا یبرگزار

 .ندیگشایخ كشور خود میرا در تار یدیصفحۀ جد روند ویم ییملت گرا ین بسویمت یشده است و آنها با قدم ها یسپر ییگرا

 ییبایز یز ما مانند گالب هایخواهم محترمانه بعرض برسانم كه اقوام باهم برادر و بهم برابر كشور عزیر میدر اخ

ن یفۀ دانشمندان و قلم بدستان است كه مثل متخصصینجا وظیافته اند. دریچون افغانستان پرورش  یاند كه در گلباغ

واحد  به نامن اند و ین سرزمیگلباغ افغانستان را كه در واقع اقوام مختلف ا ین گالب هایا یو كشاورززراعت 

ان انس یعنین )یمضر و زهرآگ یاه هایگر از شر گیند كه دینما یه و تغذیشوند چنان پرورش، ترب یاد می"افغان" 

با و مختلف را با هم یز ین گالب هایكوشش ما آن باشد كه ا یگانه پرست( در امان بمانند. حتیاز خودكش ب یها

غانستان كه اف یباین باغ زیاموزند و دریگر بیكدیزند و از رنگ یاویگر بیكدیم تا در عطر یو مؤدت ده یوند دوستیپ

 .نده باد افغانستانید. زنده باد افغان ـ زنده و پایبا تر و معطر تر برویز یز ما است گلهایعز

  

 

 

 

 

 


