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افغانستان گلستان اقوام
بیست و هفتم
از تاریخ بیاموزیم و صفحۀ جدیدى بگشاییم
از
فضل احمد افغان
وانكوور كانادا

از مدت چند ماه میشود كه عناوینى چون "استعمال نام افغانستانى جرم است" " ،تبصره بر اعالمیۀ صادرۀ پاریس" ،
"كدام جرم" " ،افغان ،افغانى ،افغانستانى" "،مناقشۀ بیمورد امید با ولى احمد نورى" " ،ماكیستیم؟ واینجا كجاست؟"
" ،بازسازى هویت ملى» " ،تجزیه طلبى به بهانۀ زبان و فرهنگ" " ،استعمال نام افغانستانى جرم است"" ٬طالب و
نیو طالب" " ،صحبتى با آقاى معروفى" " ،پژواك ها" " ،افغانستانى تبصره بر یك مقاله" " ،اعالمیه پاریس" " ،ملت
سازى در افغانستان" »،پاكسازى زبان درى و اصطالحات پشتو» " ،افغان یا افغانستانى" " ،نام افغان" " ،مرام كمیتۀ
دفاع از افغان و افغانستان" در هفتۀ نامه ها و ماهنامه هاى منتشرۀ كشور هاى غربى سر و صدایى را بلند و تعدادى
از نویسندگان محترم افغان خواسته اند به روى اسناد علمى و تاریخى در مورد استعمال كلمات ویا اصطالحات وارد
شده نظریات خودرا جهت معلومات خوانندگان ارائه دارند .آنچه را من مالحظه كردم این بود كه در مورد انگیزۀ
اصلى چنین جر و بحث و عواقب ناگوار آن در حالت حساس كنونى كشور ما روشنى انداخته نشده ۔
بنا ًء خواستم در مورد انگیزۀ اصلى آن كه ستمگرایى و قومگرایى است با ذكر شمۀ از سوابق تاریخى ،تجارب تلخ و
مسئولیت هاى امروزى ملت با شهامت افغانستان ،خدمت هموطنان گرامى ام نكاتى را بعرض برسانم۔ امیدوارم باعث
رنجش خاطر خوانندگان نشود۔ با مطالعۀ مقاالت فوق الذكر به چنین عقیده رسیدم كه طراحات محترم كلمات و
اصطالحات نامأنوس و غیر معمول وارد شده ٬مطمئن اند كه همۀ مسایل حیاتى را كه ملت ستمدیده ضرورت دارد،
حل و جامعۀ شگوفان و مرفعه اى را از بركت قواى اشغالگر و دولت دست نشانده اش داریم یعنى قواى اشغالگر
مؤفق به تشكیل اردوى ملى ،قواى امنیت ملى ،خلع سالح عمومى ،منع زرع و قاچاق مواد مخدر ،جمع آورى سى
ملیون ماین ضد انسانى ،منع اخراج و قاچاق سنگهاى قیمتى ،تشكیل ادارۀ سالم و دور از فساد ،حاكمیت قانون ،ختم
تفنگساالرى ،ایجاد شایسته ساالرى ،بر قرارى دیموكراسى واقعى ،با احترام كلتور ،عنعنات و فرهنگ افغانستان،
تشكیل شوراى ملى واقعى كه اعضاى آن متشكل از احزاب سیاسى با شعور باشند ،ختم كلى بیسوادى در سراسر
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كشور گردیده اند .حال فرصت آن رسیده كه موضوعات فوق الذكر كه دانشمندان گرامى در مقاالت خود مطرح بحث
قرار داده اند باید بدون ضیاع وقت رسیدگى و حل گردد ٬و آنهم در خارج از كشور بدون در نظر داشت ارادۀ ملت
در مورد تصمیم گرفته شده و به كشور صادر و تطبیق شود .در حالیكه همه آگاه میباشیم كه هیچ یك از مسائل حیاتى
كه در باال ذكر شد تا حال حل نگردیده ،دشمنان سوگند خوردۀ كشور ما براى برگشتاندن افكار ملت خاصتا ً روشنفكران
از جریانات واقعى در داخل افغانستان میخواهند آتش سمت گرایى و قوم گرایى را دامن زده به هدف اصلى كه گل
آلود كردن آب و ماهى گرفتن است ،برسند.
تاریخ بیانگر حوادث و واقعات در گذشته میباشد ،فلهذا ملت قهرمان افغانستان درین مقطع زمان كه میخواهد قدمى
بطرف مدنیت جهان امروزى براى آیندۀ درخشان نسل هاى فردا بردارد ،الزم است كه با درك مسئولیت هاى تاریخى
و ملى از گذشته هاى تلخ و شیرین كشور خود بیاموزیم و قدمهاى سالم و مثبت را بدون در نظرداشت منافع شخصى،
سمتى و یا قومى بلكه با نظر داشت منافع ملى به پیش بگذاریم .یعنى غیر مسئوالنه با استفاده از كلمات نامانوس و
غیر قابل قبول این و آن ،ذهنیت ملت ستمدیده و بال كشیده را مغشوش و ناراحت نسازیم و براى دشمنان سوگند خوردۀ
خارجى فرصت ندهیم كه براى پیاده نمودن اهداف شوم شان ملت افغان را بار دیگر به عقب و یا خدای ناخواسته به
تجزیه بكشانند و نباید به صحبت اخیر وزیر دفاع روسیه كه بوضاحت از آنها بوی تفرقه اندازی می آمد خوش شویم.
روسیه اهدافی از خود در بارۀ وطن ما دارد و قوای اشغالگر امریكا از خود .ما باید خود در مورد سرنوشت كشور
خود تصمیم بگیریم و نباید متكی به اراده و تصمیم اغیار باشیم ٬و نباید فرصت مداخله در امور داخلی ما برای شان
داده شود .بلی تاریخ افغانستان شهادت میدهد كه سمت گرایی و قوم گرایی یك پدیدۀ انكار ناپذیر در كشور ما بوده كه
دشمنان حیله گر و فریبكار خارجی برای اهداف نامقدس سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،دفاعی و استراتیژیكی خود در
افغانستان و منطقه از آن استفاده نموده اند و توسط تعداد محدودی از فرزندان ناخلف و از خودكش بیگانه پرست آتش
تفرقه را بین اقوام باهم برابر و برادر افغان دامن می زدند كه در نتیجه كشور عزیز ما چندین بار به خون و خاك
یكسان شد .من نمیخواهم به جزئیات حوادت تاریخى كه انگیزۀ اصلی آن سمت گرایی و قوم گرایی ساخته و بافتۀ
قدرت های خارجی بود به تفصیل بحث نمایم۔ صرف میخواهم بگویم كه از آغاز قرن نزده  ،انگلیس و فارس (ایران
موجوده) بود كه به تحریك شاه محمود در مقابل برادرش شاه زمان تفرقه اندازی ها را آغاز و به مرور زمان مخالفت
های قومی را دامن زدند كه در نتیجه نه تنها الی اخیر دورۀ سردار محمد یعقوب خان وطن مارا مورد تجاوز بیشرمانه
قوای اشغالگر انگلیس قرار دادند بلكه با ایجاد نفرت به مدنیت كشور های اروپایی كشور ما را قرنها به عقب راندند
و نیز افغانستان را دوباره به سه قسمت كابل ،قندهار و هرات تجزیه كردند و سپس وقتی در دورۀ امیر عبدالرحمن
خان بعد از آنكه در افغانستان بار دیگر یكپارچگی واقعی و ملی برقرار گردید قسمت بزرگ برادران پشتون و بلوچ
مناطق جنوب شرقی وطن ما را با كشیدن خط سیاه دیورند جدا و امپراتوری ابدالی را كه اساس افغانستان نوین بود
در داخل حدود اربعۀ امروزی به یك كشور محاط به خشكه تبدیل نمودند كه در معاهدات ،قوانین اساسی ادوار گذشته
الی حال و تمام اسناد جوامع بین المللی چون ملل متحد ،كنفرانس کشور هاى غیر متعهد ،كنفرانس کشور های اسالمی
و قرارداد ها ،اتباع كشور ما به نام افغان و واحد پولی آن به نام افغانی و مملكت ما به نام افغانستان ثبت تاریخ وطن
و جوامع بین المللی گردید.
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دشمنان ما به سلسلۀ گذشته در ربع اخیر قرن بیست الی حال نیز برای رسیدن به اهداف شوم شان آتش سمت گرایی
و قوم گرایی را به شدت تمام در بین اقوام برادر و برابر افغانستان دامن زده اند و با استفاده از نمایندگان شان در
رهبری ازین قوم و یا آن قوم خواسته اند قوم سر اقتدار را نزد دیگر اقوام برادر مسئول و محكوم معرفی و روحیۀ
انتقام جویانه و دشمنی را بین اقوام ایجاد نمایند .یعنی اگر شاه شجاع درانی را سوار باالی شانه های عساكر انگلیس
وارد كابل و بقدرت رسانیده اند چنان وانمود كرده اند كه همۀ قوم درانی و یا پشتون مسئول و محكوم اعمال شاه
شجاع میباشند .در حالیكه شاه شجاع در دورۀ دوم نمایندگی از قوم شریف درانی و یا بصورت كل از پشتونها را نمی
كرد .چه قوم پشتون با دیگر اقوام برادر تاجك ،هزاره و ازبك بودند كه اورا خلع و سرش را با دها هزار عساكر
انگلیس زیر خاك نمودند.
اگر حبیب هللا كلكانی را بدستور الرنس عربی از كوتگی باالی شانه های مالهای دیوبندی و تعداد روحانیون داخلی
كه آنها نیز جیره خوار انگلیس بودند وارد كابل نموده و برمسند قدرت نشانیدند ،او نیز به هیچ وجهه نمایندگی از قوم
شریف تاجك را نمیكرد بلكه هردوی شان نمایندگی از باداران خارجی خود یعنی انگلیس را میكردند كه نزد ملت افغان
برای ابد محكوم و نام شان بخط سیاه در تاریخ افغانستان ثبت خواهد بود.
همچنان در ربع چهارم و آغاز قرن بیست ،یكتعداد به نام پشتون چون نورمحمد تره كی ،حفیظ هللا امین ،داكتر نجیب
هللا ،مالمحمد عمر و حامد كرزی و تعدادی به نام تاجیك چون ببرك كارمل ،سبقت هللا مجددی (تاجك عرب تبار) و
برهان الدین ربانی به نام رهبران از قوم برادر پشتون و تاجك جبرا ً از طرف دشمنان خارجی ملت افغانستان بر ملت
ما تحمیل شده اند كه آنها نه تنها از ملت شریف افغان نمایندگی نمكردند بلكه نمایندۀ قوم شریف خود نیز نبودند .بنا ًء
ناجوانمردانه ،دور از انصاف و عدالت خواهد بود كه بخاطر اعمال ضد افغانی وضد انسانی چند نفر محدود خودكش
بیگانه پرست ،اقوام وطندوست و شریف شان را که به خون خود از استقالل ،آزادی ،حاكمیت ملی و تمامیت ارضی
وطن خویش دفاع كرده اند نیز محكوم و مسئول بدانیم .ما باید از برادران تاجك خود بیاموزیم كه با دیگر اقوام برادر
خود در یكی از شبهای سرد ماه حوت  13٥8هـ ش( ،مارچ 1٩7٩م) در شهر كابل باالی بام های خانه های خود به
نام «افغان» و «مسلمان» نعرۀ هللا و اكبر را بر ضد اشغالگر شوروی بلند نمودند ،و ببرك كارمل تاجك را محكوم كردند.

تكبیر بر كشم ز نعـرۀ هللا و اكبرم
كیش پلید "لـنینى" زیـر و زبـر كنم
ِ
ننگ است گر بچنگ كرملین شوم اسیر
گر لمحه یی به غیرت افغان نظر كنم

"افغانی" و ز نس ِل شجاعان مومنی
اینست وصف تو ،ز کدامش گذر کنم•
ما باید از برادران قدم حدران خود كه پشتون هستند ،یاد بگیریم كه خالف انتظار رهبران اتحاد شوروی وقت و
نمایندگان شان چون نورمحمد تره كی وحفیظ هللا امین كه هر دو از قوم پشتون بودند ،اولین قیام را برضد رژیم
كمونیستی براه انداختند و ثابت ساختند كه دسایس دشمنان در مقابل عقاید ملی شان چون "افغان" و "اسالم" چیز
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دیگری كارگر نیست و نورمحمد تره كی یا حفیظ هللا امین نه تنها از ملت باشهامت افغان نمایندگی نمیكنند بلكه از قوم
پشتون كه قوم خودشان است هم نمایندگی نمیكنند.
ما باید از برادران هزارۀ خود بیاموزیم .یعنی وقتی اعلیحضرت امان هللا خان غازی كه از قوم پشتون بود بار دیگر
از قندهار بطرف كابل در مقابل حبیب هللا كلكانی لشكر كشید۔ حبیب هللا كلكانی بدستور انگلیس و روحانیون جیره
خورشان پسر شاه نور چنداولی را كه شخصیت با نفوذ هزاره جات بود جبرا ً وادار ساخت كه به هزاره جات برود و
به برادران هزاره بگوید كه بخاطر ظلمی كه از طرف پدر كالن امان هللا خان در حق هزاره ها روا داشته شده است،
در مقابل وی لشكر بكشند و از امیر حبیب هللا كلكانی دفاع نمایند كه در صورت كامیابی نام افغانستان را به یكی از
دو نام آریانا و یا به انتخاب شما "هزارستان" تبدیل خواهیم نمود .وقتی بچۀ شاه نور پیام حبیب هللا كلكانی را بمردم
قهرمان و وطندوست هزاره جات رسانید ٬برادران هزاره بسیار به قهر و تهدید به بچه شاه نور جواب دادند و گفتند
« :برو و به بچۀ سقو (سقاب) بگو كه ما افغان هستیم ،نام مملكت ما افغانستان است و پادشاه ما امیرامان هللا خان
است .آنچه را پدر كالنش در حق قوم هزاره كرده بود پدرش امیرحبیب هللا خان شهید جبران كرده است و ما راضی
میباشیم .ما پادشاه دانشمند میخواهیم نه یك دزد و رهزن( .از قول مرحوم عبدالرشیدخان برگد میگزین ارگ شاهی
در زمان اعلیحضرت امان هللا خان ،امیر حبیب هللا خان كلكانی و اعلیحضرت محمدنادر شاه ،كه از مردمان مسكونۀ
قورتای چنداول كابل بود) .ما باید از قوم شریف اوزبك و همۀ اقوام برادر و برابر دیگر بیاموزیم كه با ریختن خون
های پاك شان متحدا ً از آزادی و استقالل مادر وطن مشترك خود به نام "افغان" دفاع نموده اند.
ما از هموطنان غیور اهل هنود خود بیاموزیم كه با هموطنان مسلمان خود دوش بدوش به نام "افغان" از وطن مشترك
خود دفاع نموده اند.
ما از كشور های متمدن و مترقی شرق و غرب كه بنابر بلند بودن سطح دانش و شعور سیاسی اختالفات قومی ،مذهبی
و نژادی را بگور سپرده اند و شایسته ساالری را حاكم ساخته اند بیاموزیم و كشور خودرا چون آنها بطرف ترقی و
تمدن به پیش اندازیم.
ما نباید هویت ملی و اصلی بیش از دو ملیون خواهر و برادر مهاجر خود را به نامهای دیگر مشكوك سازیم .ما نباید
نسلهای آیندۀ هموطنان عزیز خودرا كه در جالی وطن چشم به جهان میگشایند در ارتباط هویت ملی و اصلی شان
كه "افغان" است و نام كشور شان كه "افغانستان" است در شك و تردید اندازیم.
ما نباید چنان تنگ نظر باشیم كه در زبان های ملی خود اجازۀ استعمال كلمات و یا اصطالحات یك زبان ملی را در
زبان ملی دیگر نداشته باشیم ،ما باید با پیوند دادن كلمات و اصطالحات زبانهای ملی شیر و شكری بسازیم كه هیچ
البراتوار زبان شناسی جهان آنرا نتواند تجزیه نمایند .و باید بخاطر بسپاریم كه زبان های دری و پشتوی ما باهم
خواهر و برادرند و باهم شیر و شكرند.
ما باید صاحب وسعت نظر باشیم ،یعنی وسعت نظر را از امیر حبیب هللا خان سراج الملت كه از قوم پشتون بود
بیاموزیم كه او با تأسیس یگانه لیسۀ حبیبۀ كه تدریس تمام مضامین به لسان دری بود بمنظور فراگرفتن علوم جدیده
انتخاب یكی از دو لسان پشتو یا انگلیسی را بحیث لسان دوم در پهلوی لسان دری برای شاگران اختیاری ساخت .امیر
حبیب هللا خان در بازگشت مهاجرین افغان به كشور شان برادران هزاره را بیشتر از برادران پشتون خود نوازش
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میكرد و با دادن زمین و تحفه ها اشك های شانرا با نوازش پدرانه پاك میكرد .و برای فرزندان اهل هنود افغانستان
بحیث افغان حقوق مساوی فرا گرفتن علم را در مكتب میداد.
ما باید از اعلیحضرت امان هللا خان غازی بیاموزیم كه پا را هنوز هم از پدر فراتر گذاشت ،یعنی به مكاتب هدایت
داد كه در ساعات درسی علوم دینی شاگردان مسلمان در صنف جداگانه برای شاگردان اهل هنود مسایل مذهبی
خودشان را تدریس نمایند.
ما باید از وقایع و حوادث تلخ  2٥سال اخیر كشور خود كه دو ملیون كشته و پنج ملیون مهاجر و سه صد هزار
معیوب  6٥فیصد بیخانمان و ده ها هزار یتیم و بیوه را به میراث گذاشت درس عبرت بگیریم و از استفادۀ كلمات و
اصطالحات نامانوس و غیر معمول وارد شده بپرهیزیم چه این كار نه تنها هیچ زخم و درد فرزندان بیچاره و ستمدیدۀ
مادر وطن را مداوا نمی كند ،بلكه بر عكس نمكی است كه با پاشیدن آن بر زخمهای پارینه ،درد برادران و خواهران
مظلوم ،نادار و بیچارۀ ما را بیشتر میسازد .بلی این كار زخمهای هموطنان بیچارۀ ما را كه با سر و پای برهنه و
شكم گرسنه به آرزوی نان ،لباس و سر پناه ،شفاخانه و داكتر و دوا ،و در نهایت امر رسیدن به یك جامعۀ دیموكراتیك
و احترام به حقوق بشر بتاریخ نهم اكتوبر2004م صف ها بستند و برای تعیین زعیم ملی آیندۀ خویش ،با ریختن آرای
خود آرزوی دیرینۀ شآنرا اظهار كردند ،تازه تر می سازد.
بلی ملت افغانستان با آگاهی از تجارب تلخ  2٥سال اخیر و دسایس خصمانۀ دشمنان سوگند خوردۀ وطن شان با
برگزاری این انتخابات ،اولین قدم دیموكراسی را برداشتند و به جهانیان فهماندند كه دیگر عصر سمت گرایی و قوم
گرایی سپری شده است و آنها با قدم های متین بسوی ملت گرایی میروند و صفحۀ جدیدی را در تاریخ كشور خود میگشایند.

در اخیر میخواهم محترمانه بعرض برسانم كه اقوام باهم برادر و بهم برابر كشور عزیز ما مانند گالب های زیبایی
اند كه در گلباغی چون افغانستان پرورش یافته اند .درینجا وظیفۀ دانشمندان و قلم بدستان است كه مثل متخصصین
زراعت و كشاورزی این گالب های گلباغ افغانستان را كه در واقع اقوام مختلف این سرزمین اند و به نام واحد
"افغان" یاد می شوند چنان پرورش ،تربیه و تغذی نمایند كه دیگر از شر گیاه های مضر و زهرآگین (یعنی انسان
های از خودكش بیگانه پرست) در امان بمانند .حتی كوشش ما آن باشد كه این گالب های زیبا و مختلف را با هم
پیوند دوستی و مؤدت دهیم تا در عطر یكدیگر بیاویزند و از رنگ یكدیگر بیاموزند و درین باغ زیبای كه افغانستان
عزیز ما است گلهای زیبا تر و معطر تر بروید .زنده باد افغان ـ زنده و پاینده باد افغانستان.
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