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 قسمت چهل و پنجم

 دومبخش 

 

 تان، افغان و افغانستانیسنفغاا

 و فرازهایی از نوشته های انجنیر معروفی

 از

 اعظم سیستانیمحمد 

 2005دسمبر 

 

 ی وتـرله تـورهـد افغان په ننگ م

 ننگیالی د زمانی خوشحال ختک یم

 تقدیم

 افغان افغانستانبه عناصر ملیگرای 

 

 

 

 

 :از افغان تا افغانستانی

می بایستی قدرآنها را دانست و از آنها موظبت کرد. این  های گرانبها ارزشمند اند و برای من، نوشته های خوب مانند مروارید

 محتوای آقای انجنیرآنها امکان پذیر نیست. با این منطق من از نوشته های با  نشر مجدد ضبط و مواظبت جز ار راه نقل و
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 آقای معروفی در مردم دوستی به حال مردم ما نوشته شده اند. وطن پرستی و معروفی نکاتی نقل کرده ام که براستی از سر

 : اردنگ " افغان، افغانی، افغانستانی" )بخش چهارم( می یک مقالۀ محققانه تحت عنوان: "افغان" در ارتباط به پیشینۀ کلمۀ 

 )مشهد( تنها در داستان رزم رستم زال با کک کهزاد افغان، شانزده بار کلمۀ "افغان"، سه بار مثال توسسخن سرای بی »

 :"اوغان" و سه بار "افغانی" را بکار برده و ابیاتی از ملحقات شاهنامه را چنین بازتاب میدهد

 

 این داستان را زپیشین گروه مر   دانش پـژوه انـدهـق فتـگ چنین

 اهمه ود سرکشیده بـیکی کوه ب   راه ل بسه روزهـکه نزدیک زاب

 ودـنـدوان راه بـدشت زی ه دگر   ودـبیک سوی او دشت خـرگاه ب

 وچـلُکـرد و ب ن وـالچی افغان و ز    وچـبسیار ک آن دشت نشسته در

 ودـکه آن حصن از مردم انبوه ب   عـه باالی آن کـوه بـودـیکی قل

 داشت یا پاـدر رزم با اژده که   داشت کنش جاییکی بد دژ دره ب

 ذارـداز و ژوبین گـهمه ناوک ان   زارـافغان، سپاهـش ه ژادش زن

 رـه پـیکار ببـبحمله چو شیر و ب   رـه باال بلند و بـه پـیکـر ستبـب

 یاده ودش ببه گـیتی بسی رزم ب   هـزادـودی کـک کُ ــب امــن ورا

 !ژادـد نـخروشی که ای بکه آمد    ود با کوهزادـدرین گفت و گو ب

 به ننگ انـد همه نام اوغـکه آم   درنگ گزیدی بدینسان دژ چه در

 رده پستـروهی ز افغانیان کـگ   نان بسته دستـبدیدند کک را چ
 

از این داستان بوضاحت فهمیده میشود، که قوم "افغان" ال اقل همزمان با رستم زال قهرمان اسطوره ئی افغانستان تاریخی  

موجود بوده. بلی، قرنها پیش از اینکه فردوسی به سرائیدن شهنامۀ خود بپردازد، داستانهای رستم دستان، سر زبانها و ورد زبان 

  (.1)باشندگان این سامان بوده، که فردوسی همین داستانها را به نظم کشیده و در شاهنامه جاودانه ساخته است

اره کرده اند،،یک نام کهن و دیرین سال است، که درقرن سوم میالدی در دوره شاهپور کلمه"افغان" چنانکه آقای معروفی بدان اش

در مورد قبایل افغانی  «Apganاپگان»و «Abganابگان»دوم، وشاهپور سوم ساسانی در کتیبۀ کعبۀ زرتشت بصورت

 (2. )بکاررفته است

 وراهامهیرا» به نامسوی یک منجم هندی بقول گرگوریان، در مورد افغانان نخستین اشاره در قرن ششم میالدی از

VarahaMihira»  برهات_سیتا»دراثرشBrhat_Samhita»  اواگان»بصورتAvagana»  به آن دسته مردمی اطالق

شده که در نواحی شرقی افغانستان کنونی زندگی داشتند وبه احتمال قوی همین افغانها گمان شده میتوانند. و در قرن هفتم میالدی 

                                                           

 72ص  1پوهاند عبدالحی حبیبی، تأریخ مختصر افغانستان، جلد  -1 

 2006انجنیر خلیل هللا معروفی، "افغان، افغانی، افغانستانی" بخش چهارم  منتشرۀ آ.گی.او. جنوری  -2 
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،ازمردمی بنان "اپوکین" ذکرمیکند که منظورش افغانها است. نامبرده محل HsuanTsang هیوسان تسانگ زایر چینی،

سکونت شان را در اطراف کوه های سلیمان نشان میدهد ومیگوید: "آنها )افغانها( بطورطبیعی مردمان سخت سرو پر خشونت 

کار واز همسایگان خودبسیار بلند همت تراند." گرگوریان در استند، اطواروکردار آنان ناهنجاراست،ولی بسیار باایمان ودرست

  :مینویسد که« ظهور افغانستان معاصر»حواشی فصل دوم 

( ریشۀ اصطالح "پتان" را درکلمه "پکت" هرودت می بیندکه سیزدهمین بخش 318_ 31۶)افغانستان،ص  Bellewبیلیو

ن کلمه از همه موجه تر یک توضیح اتمولوجیکی ارایه میکنند.آنها امپراتوری داریوش بود. او و "راورتی" در باره اصلیت ای

پشت کوهها" میدانند، پشتونها  = Pasht ریشه کلمه پشتون و شکل هندی شدۀ آن یعنی "پتان" رامشتق از لفظ تاجیکی" پَشت

م زبان شناسی ریشۀ ( مگرمارگنسترن برمبنای عل۴۶7، راورتی، یاداشتها،ص 2۵_2۴یعنی مردم کوهی.)بیلیو، نژادها، ص 

 (3) (223ص پتان را از کلمه "پکت" نمی داند.)افغانستان،

هق( از 372_ 983درمنابع اسالمی ذکر افغانان را برای اولین بار درکتاب فارسی"حدودالعام" )»گریگوریان عالوه میکند که 

کرد. حدودالعالم،رشته کوه های سلیمان رابه ( واقعه نگارعربی میتوان مالحظه 97۴مولف نامعلوم، و نیز در الکامل ابن اثیر)

مثابۀ پرنفوس ترین سکونتگاه قبایل افغانان میشمارد.عتبی منشی دربار سلطان محمود، در اثرخویش "تاریخ یمینی" که درقرن 

ن، یازا عدتریازدهم)پنجم هجری( نوشته شده،یادآورمیشود که در لشکر سلطان محمود، افغانان سپاه خاص خود را داشتند. بسیار ب

البیرونی)ابورییحان( ازقبایل مختلف افغانانی یادآور میشود که درسرحدات غربی هند سکونت داشتند. جوزجانی درطبقات 

میالدی به عنوان عساکراجیر درلشکرکشی های الغبیک برهند اشتراک  13۶0ناصری متذکر میشود که افغانان درحدود

"تاریخنامه هرات" که توسط سیفی هروی نوشته شده گفته میشود که: افغانستان از غرب داشتند.درآثاراوایل قرن چهاردهم مثل 

تا سیستان، واز شمال تا غور و زمینداور و زابلستان، ازجنوب تا مکران)بلوچستان( ودرشرق تا رودخانه سند هندوستان گسترده 

)تالیف  تاریخ گزیده . حمدهللا مستوفی در (4)است. بدین ترتیب ناحیه مستونگ کویته مرکز آن را تشکیل میداده است

هجری ذکر کرده است ۶۵0هجری( در بسی از صفحات خود ازمحاربات افغانان با شاهان آل مظفر در حدود سال 730در

وهمچنان عبدالرزاق بن اسحاق سمرقندی در مطلع السعدین ومجمع البحرین خود افغانستان را جزئی از قلمرو تیموری دانسته 

 (5) .از سیستان ذکر شده استکه بعد 

ین حال با ا نها اشاره کردیم.ه آزیر نام افغانستان ب شده است که ما در افغانستان فراوان ذکر لفین بعدی نام افغان وؤدر آثار م

ری گشود، طرح تفرقه افگنانۀ دی تالش برای تغییر نام کشور، کاله دلخواه شان درست نمی دشمنان وحدت ملی وقتی دیدند که از

تش نفاق ملی آ افغان" تقسیم کرده و بر "افغان" و "غیر  "افغانستانی" مردم افغانستان را به را پیش کشیدند و با کار برد کلمۀ 

 روغن ریختند که اینهم جز شکست و افتضاح چیزی دیگر، دستگیر آنان نخواهد کرد. 

د شدت بر کاربره پرداخت، و ب« افغان» ما به عنوان این خصوص نخستین دانشور دلسوز کشور که به دفاع از هویت ملی در

مد ولی احآقای   ، آقای ولی احمد نوری نویسنده و صاحب نظر کشور ما مقیم فرانسه استند.کلمۀ "افغانستانی" اعتراض نمود

 " به مثابه یکبجای "افغان درک کرده بودند، بکارگیری "افغانستانی" را رد این کلمه رانوری که از همان آغاز هدف کاربُ 

 (6)ضمن مقالتی ممتع نوشتند: )استعمال کلمه "افغانستانی" جرم است(. شدت محکوم کردند وه آنرا ب "جرم" تلقی نمودند و

an.com/UploadCenter/wali_n_estemaal_nam_afghanistani_jorm_ast.pdfhttp://www.arianafghanist 
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وش تفرقه افگنی ترا نه از احساس تعصب و زبان رقم نشده است، و قلم یک پشتو خوانید از نوشته ای را که می»ادامه دادند:  و

تاجیک منسوب هستم، دری  پشتون ودو قوم شریف افغانستان یعنی  کرده است. چه من با وصف آنکه از طرف والدین به هر

ت ملی صدمه به وحد قوم وطنم، بلکه به همه اقوام این سرزمین آبائی ام افتخار میکنم. تفرقه افگنی و نه تنها به این دو زبانم و

ف آبا با ایجاد افغانستان از طر»... و می نویسند  (7« ) .شمارم هرطرفی که باشد با تمام قوت محکوم کرده مردود می را از

از  بوم و احفاد این مرز تن، این سرزمین پرافتخار آبائی به همت فرزندان و قربانی هزارها فداکاری و با ایثار و ما، و واجداد

خدمت گزاری بدشمنان وطن  محدودی، نظر به ملحوظات مشخص و ۀردید. ولی اینک عدتعرض بیگانگان حفظ گ اشغال و

الدول،  . از نگاه حقوق عمومی بین . کار میبرند.ه ب کشورباشندگان شریف این را به اتباع و عوض نام "افغان" کلمه "افغانستانی"

"افغان"  ( منعقدۀ کابل نام2003) تصویب لویه جرگه سال اخیرا   قوانین اساسی افغانستان منحیث وثایق ملی و اصولنامه ها و

کرده  عهدت پای آن امضاء و معاهدات بین المللی که افغانستان در ها و شده است. در میثاق کیدأت ئید وأبرای اتباع افغانستان ت

دیل مقاوالت تع ها، معاهدات و این همه میثاق باید "افغانستانی"، آیا نهاند شده  تبعه "افغان" یاد به ناماست، اتباع افغانستان 

آثار،  یتواند؟ گرفته م بین المللی قرار افغانی و ۀجامع قبولبیگانه پرست مورد  فتنه انگیز و آیا تعدیل آنها به زعم چند گردند؟ و

یک قرن در سراسر جهان در باره افغانستان  ها که بیشتر از دکتورا های لیسانس و تیزس و ها مقاالت، تحقیق و کتب، نوشته ها

افغان"، نام مستوره " آنها به تبعه افغانستان "افغان" اطالق شده است، باید تعدیل گردند؟ آیا میشود ۀچاپ شده اند و در هم نوشته و

 هجری شمسی( تغییر داد و 1287 بعد از یکصد سال )متولد مبارز راه آزادی زنان افغانستان را زن ادب پرور، آزادمنش و

  (8« )منبعد "مستوره افغانستانی" اش خواند؟

روستار تره عثمان بارز، محمد نعیم نوری، اشخاص دیگری چون آقای  ولی احمد ین اعتراض وطن پرستانه آقایبه تاسی ازا

میرعبدالرحیم عزیز، امان الملک جالله، عبدالعلی افضل، نجیب  خلیل هللا هاشمیان، کی، میرمن ماللی موسی نظام، داکتر

انجنیر خلیل هللا معروفی،  به ناماز هموطنان صاحب نظر و آگاه افغان قندهاری و چند تن دیگر و از آن میان قلم توانمند یکی 

روی نشرات برون مرزی و سایت های معتبر انترنتی مانند: افغان جرمن آنالین، تول افغان، بینوا و غیره درخشیدن گرفت که 

  .غانستانی" پرداختندبا نگارش چندین مقالۀ محققانه و مستند و پذیرفتنی به رد ادعاهای هواخواهان کلمه "اف

من ضمن تائید و ارجگزاری به نظرات صاحب قلمان مزبور، نوشته های انجنیر معروفی را بیشتر می پسندم و آنها را نوشته 

 های بسیار صمیمانه و منصفانه و وطن پرستانه ارزیابی میکنم، زیرا که آنچه را وی مینویسد، بر مبنای اسناد و شواهد کتبی و

ر انجنی ها است. هدفش راهنمایی نسل های جوان و فرزندان غربت دیدۀ افغان در بیرون از مرز است، و قی استواراستدالل منط

ی همانجا اکنون بسر م کند و در کشور آلمان تحصیل کرده و در بیشتر از ربع یک قرن بدینسو در اروپا زندگی میمعروفی 

قدرت، دست چپی و یا دست راستی وابستگی سیاسی و ایدیولوژیک ندارد. برد، و با هیچ گروه سیاسی بر سر قدرت و بیرون از 

کند، بلکه برایش در درجۀ اول حقیقت  ها( حمایت نمی )تاجیک های غلط اشخاص هم نژاد و همتبار خود او از موضع گیری

ساب به قوم ست نه انتشود، مهم ا موضوع و اصل افغان بودن به عنوان هویت ملی که هسته و اساس وحدت ملی ما شمرده می

  ی.ی و مذهبل سمتئو طایفه و نژاد و مسا

که از سه دهه به اینطرف نویسد  میها  نویسد، واقعا  از روی وطنخواهی و دلسوزی به حال ما افغان آنچه انجنیر معروفی می

از آتش نفاق ملی که توسط نویسد تا ما را روشن کند و  . او میدانیم سوزیم و علت آن را هم نمی در آتش نفاق و شقاق می

بیگانگان در کشور ما برافروخته شده است نجات بدهد. هدف آقای معروفی از این نوشته ها آگاهی دادن به کسانی است که از 

                                                           

 14و   13- 12- 11افغانستان گلستان اقوام صفحات  -7 

 12و  12صفحاب  افغانستان گلستان اقوامنوشتۀ ولی احمد نوری و در  27لیفورنیا اضالع متحده امریکا ص آریانا افغانستان منتشرۀ ک -8 
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ند و نا آگاهانه آلۀ دست این یا آن سوداگر نام قوم و زبان و نژاد و سمت قرار اندرکاران تفرقه های ملی بی خبر نیات شوم دست

 .ند و مردم سادۀ متعارف خود را بدون موجب نیست و نابود نکنندنگیر

 (9)ویسد: نو می دست میدهدبرد کلمه "افغانستانی" را ب علت کار)قسمت اول( "افغان"، "افغانی"، "افغانستانی" اقای معروفی در مقاله:

برخالف حدس دوستان، موضوع خاص و منوط به زبان نیست، از نظر مِن ابجد  استعمال کلمۀ "افغانستانى" بجای "افغان"،»

میباشد. این دو حساسیت، که در حقیقت  نویس، این موضوع از دو حساسیت آب میخورد و بر روی اغراِض غیر زبانی استوار

 : یک واحد را تشکیل میدهد، عبارتست از

  .بر افغانستان حکم چالنده و دگر اقوام را سرکوب کردهاینکه در دو و نیم سدۀ اخیر، گویا قوم پشتون  1

  ."حساسیت در مقابِل کلمۀ "افغان" و تک قومی بودن نام "افغانستان 2

ان" "افغانست به نامدرین اواخر بسیار شنیده میشود که در دو نیم صد سال اخیر و از زمانی که بر ویرانه های خراسان کشوری 

تون بر آن حکم رانده، و اقوام دیگر را سرکوب کرده. اگر بیطرفانه و خالی از غرض به موضوع قد برافراخته، گویا قوم پش

  .کند بپردازیم، می بینیم که این ادعاء با واقعیت های تاریخی وفق نمی

قدرت  "،قوم پشتون متشکل است از دوصد قبیلۀ مختلف، که از جمله درین مدت فقط دو ُساللۀ سدوزائی "ابدالی" و "محمد زائی

را در دست داشته اند. و اگر دقیق تر گفته شود، افراد و اشخاصی از دو خاندان سدوزائی و محمدزائی، بر کشور حکم رانده 

اند و نه کل این دو خاندان. وقتی که مدعا حتی در مورِد دو خاندان و دو عشیره و دو قبیله صادق نباشد، به تحقیق و هرآینه که 

یعنی قوم پشتون هم، هرگز صدق نخواهد کرد. قبای حکام را بر انداِم اقوام پوشاندن، جزء را کل پنداشتن،  در مورد دوصد قبیله،

ر کند و جنجال برانگیز است، بلکه جفائیست ب صغری را بجای کبری گذاشتن و سپس نتیجه گرفتن، نه تنها دردی را دوا نمی

 «.واقعیت ها و بهتانیست بر دامان تأریخ
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گفته میشود که »( مینویسد : 233سیاستهای جهانی" )ص صفحۀ برنت گالتزر ضمن مقالۀ خود در کتاب "افغانستان ـ طالبان و 

سال بر کشور حکومت کرده اند. در واقع این حکومت پشتونها نبوده، بلکه حکومت حاکمان پشتون بوده است.  2۵0پشتونها 

 ؛ و ادارۀ واقعی وحّکام پشتون بر مردم مختلفی حکومت کردند، اما هرگز تمام پشتونها، ونه حتی اکثریت آنها، حاکم نبودند

  «.روزمرۀ کشور عمدتا  به غیر پشتونها، یعنی نخبگان فارسی زبان شهری واگذار میگردید

 انجنیر خلیل هللا معروفی ادامه میدهد:

اگر درین مدت جفائی بر مردم رفته، بر همه رفته، هم بر پشتون، هم بر تاجیک، هم بر اوزبیک، هم بر هزاره و هم بر »

( "افغانستان در 80راستگو، مردم دوست و افغانستان اندیش، مرحوم میر غالم محمد غبار در جلد دوم )صفحهدیگران. مؤرخ 

مردم افغانستان ُمساویانه زیر بار دولت مستبد از : » دهدمسیر تاریخ"، وضع مردم افغانستان را در قرن بیستم اینطور شرح می

بان در والیات پکتیا و ننگرهار و قندهار از توده های مردم دری زبان و فقر و مرض وجهل می خمیدند. توده های مردم پشتوز

ترکی زبان کشور، کمتر رنج نمی کشیدند.... مردم پکتیا آرد جواری را تلخ کرده میخوردند، تا صرفه ای بعمل آید. مردم 

. در دهکده های فراه نه اینکه زن و مرد ننگرهار، حتی زنان آنها، پای برهنه کوه و دشت را می پیمایند تا لقمۀ نانی بدست آرند

و طفل پیزار نداشتند، چراغ و قند را هم نمی شناختند. در دهات قندهار مردم جز از کلبۀ گلین و ُکوَسی، مالک هیچ چیزی نبودند 

ات ر طبقو روی خاک می نشستند. این چهرۀ واقعی زندگانی ملیونها نفوس کشور افغانستان است، که در زیر پای خدمه و زو

 (10.« )حاکمۀ افغانستان، کوفته میشوند

                                                           

 28و  27 – 26 – 25 – 24افغانستان گلستان اقوام صفحات  -9 
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 انجنیر معروفی می افزاید:

تمسِک دوم بسا کساِن چنین اندیش، بر نام افغانستان است، که منسوب به یک قوم خاص میباشد... آنچه را درینجا بصراحت »

میتوانم بگویم، اینست که نام کنونی وطن ما از هیچ شهروند و باشندۀ آن سلب هویت نمیکند. و اگرچنین میبود، نصف مردم دنیا 

مین سرز -های جهان، بحساب یک قوم گذاشته شده است....اگرمثال بزنیم: تاجیکستان بی هویت میشدند، چون نام بسا کشور

تاجیکها، اوزبکستان_کشور اوزبکها، ترکمنستان_ دیارترکمنها، قزاقستان ـ مملکت قزاقها، قرغزستان_ سرزمسن قزعزها، 

م ما فرنگ یافرنگی گفته میشود(، روسیه ترکیه ـ سرزمین ترکها، فرانسه ـ کشورفرانکها)قومی از نژاد جرمن که در زبان عا

)فدراسیون روسیه(_ کشور روسها، بنگله دیش_دیار بنگالیها، تایلند_ مملکت تی ها، جمهوری چک_کشورچک ها وغیره.چرب 

یک خاندان خوانده میشود. درتاجیکستان، نصف مردم قومیت  به ناموشیرینتر از اینها "عربستان سعودی" است، که تمام کشور 

جیک ندارند، در هندوستان بیشتر از دوصدمیلیون مسلمان زندگی دارند، در قزاقستان چند میلیون روس وآلماتی وغیرهم تا

میزیند. بیست میلیون ترکیه راکردها تشکیل میدهند. در ایران )سرزمین آریائیان( چند میلیون عرب )سامی( وچند میلیون ترک 

جمهوریت( دهها میلیون تاتار وقزاق  88دارند. در فدراسیون روسیه )متشکل از وترکمن و]بلوچ[ ووابستگان تورانی وجود 

وچیچن وانگوش وغیره، جزء باشندگان آن سرزمین فراخند. در سرزمین چک بیشتراز سه میلیون آلمانی زندگی دارند، در 

ندیشیم، سعه صدر داشته باشیم، درصد مردم مستقل ازآل سعوداند. بیائیدکه کمی فراخ تر بی 99اعشاریه99عربستان سعودی، 

 (11) .«تنگ نظری را از سربدر کنیم، کمی از تعقل وتدبیرکار بگیریم، خود را از مفاهیم حقوقی جهانی اندکی آگاه سازیم

سد: یاین انسان بادرد و بادرک در پایان مقالۀ )"افغان"، "افغانی"، "افغانستانی"( )بخش چهارم( بر همه افغانان فریاد میزند و مینو

هموطنان گرامی، وطنداران بجان برابر! از هر قوم و تباری که هستید، به هر زبانی که سخن میزنید، به هر دین و آئینی که »

پای بندید و در هر نقطۀ  افغانستان عزیز و جهان پهناور که بسر میبرید! فراموش نکنید که ما همه "افغان" هستیم و سرزمین بال 

افغانستان عزیزاست. افغانستان خانۀ مشترک همۀ ماست، همه باهم برادریم و کامال  برابر. هیچ قومی را کش اما پرافتخار ما، 

بر قومی دیگر رجحانی نیست. شمال و جنوب و شرق و غرب و قلب کشور، همه عزیز اند وعین ارزش را دارند. هموطنان، 

ان بی مروت را نخورید، بخود آئید و دست بدست هم دهید. وطنداران! گول اغواء و تفتین همسایگان طماع، بی آزرم و دشمن

مام میهن چشم امید بسوی شما دوخته. اشکهایش را بزدائید، بر زخمهایش مرهم نهید و در دامان مهرگسترش برادر وار بسربرید! 

جزم کنید و به جهان جهان سرعت و بلکه تعجیل است. مرکب تیز تگ زمان منتظر کسی نمیماند. هنوز هم دیرنشده، عزم 

 «!کاروان جهانیان بپیوندید

سید  نوری و داکترولی احمد موضع گیری آقای معروفی در رابطه به فساد کاربرد کلمه "افغانستانی" مانند موضع گیری آقای 

 تدیگران، یک موضع گیری صد درصد وطن پرستانه اس آقای بارز و هاشمیان ومیرعبدالرحیم عزیز و عبدالعلی افضل وخلیل 

واهداف کسانی را که این کلمه را رواج میدهند بیدریغ افشا میکند. ایشان در مقالت دیگری در ارتباط به نوشتۀ آقای ساالرعزیز 

 ساخت و استعمال کلمه "افغانستانی" بجای»پورکه کلمۀ "افغانستانی" را خواسته از نگاه زبانشناسی بررسی کند، مینویسد: 

یاسی ارتباط میگیرد و هرگز و اصال  و ابدا  منشأ و اساس زبانشناسانه ندارد. برعکس، ساختن کلمه "افغان" با دید تعصب آمیز س

"افغانستانی" از "افغانستان" و بجای "افغان"، در حالی که "افغانستان" از واحد "افغان" و پسوند "ستان" ساخته شده، دور از 

و ترکیب "گلستان" را ساختیم، دیگر نمیتوانیم بگوئیم، که "گلستانی" بدیل منطق است. وقتی کلمۀ "گل" را با "ستان" پیوند داده 

 ".و جانشین "گل" است. اگر اینطور میبود، میتوانستیم بگوئیم: "یک دسته گلستانی خریدم" یعنی که "یک دسته گل خریدم

 آقای معروفی می افزاید:
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کلمه "افغانستانی" اشکاالت فراوانی دارد: اشکال ساختاری و منطقی. اشکال سیاسی، بلی اشکال سیاسی و تبعیض طلبانه، »

چون کلمه "افغانستانی" در متن و بطن خود با ستیز قومی آگنده است. کلمۀ "افغانستانی" هم "افغان ستیز" است هم "پشتون 

اخت و استعمال کلمۀ "افغانستانی" عالوه از اینکه وحدت و یکپارچگی ملی ما را ستیز". اشکال قانونی و مشروعیت، زیرا س

مغشوش و مخدوش میسازد، میثاق های ملی و بین المللی راهم زیرپا میکند. قوانین مختلف اساسی افغانستان که با تائید لویه 

یدانند، از هر قوم و قبیله و از هر دین و آئینی که جرگه ها، مهر مردمی خورده اند، باشندگان افغانستان را"افغان" مینامند و م

باشند. عالوه براینکه ما همۀ ما، بتاکید میگوئیم همۀ ما خود را در خارج افغانستان "افغان" میخوانیم و در پاسپورت های ما" 

" ند. بلی ما به هویت ملی "افغان"افغان" می شناس به نامتابعیت" ما را "افغان" نوشته اند، تمام ممالک جهان اتباع افغانستان را 

استیم، ولی به هویت قومی، پشتون، و تاجیک و هزاره و اوزبیک و ترکمن و... و به هویت دینی مسلمانیم وهندو و یهود و 

نصارا... و به هویت مذهبی سنی و شیعه و به هویت زبانی، دری زبان و پشتوزبان و ترکی زبان و غیره. همه هویت های 

 «.یت کلی، که هویت ملی ماست، ذوب میشوند و اندماج می یابندجزئی در هو

خرده گیری برکلمات پشتو که در دری وارد شده و یا وارد ساخته شده اند، همه بهانه است. اگر اینطور نیست و صرف ...

را در فارسی  بیگانگی لغات مطرح است، پس چراهزاران کلمۀ عربی، ترکی و مغولی وهندی را و اینک هزاران لغت فرنگی

دری خود تحمل میکنیم و خمی برابرو نمی آریم؟ بلی ما هزاران لغت باصطالح بیگانه را که از ماوراء سرحدات ما و از ماوراء 

« میرس»سرحدات قلمرو زبان فارسی، وارد دری گردیده اند، تحمل میکنیم، مگر همینکه در جائی یک کلمۀ پشتو را که زبان 

دم ما هرگز بیگانه نیست کشف کردیم، بلی کشف کردیم، جند ما میگیرد. اگر کسی کلمات پشتو را در مملکت ماست و برای مر

فارسی دری ما بیگانه می پندارد، مربوط به دید تنگ نظرانه و تعصب آلود خود اوست و بر واقعیت های عینی و موجود زبان 

وفی با چه منطق و استدالل وطنخواهانه میخواهد از پراکندگی توجه کنید هموطنان گرامی که آقای معر«  دری هیچ اثری ندارد.

ملی و تفرقه های قومی و زبانی جلوگیری کند و با چه زبان و قلم فصیح بجواب هم تباران خود پرداخته است. تمام نوشته های 

انسان وطن خواه و مردم آقای معروفی پیام آور صلح و آشتی و برادری و برابری و وفاق ملی است. بازهم میخواهم به این 

  .دوست اقتدا کنم وفرازهای از نوشته های اورانقل نمایم که سخت بدل چنگ میزند

 (12)رد سخنان سست بنیاد یک داکتر" مینویسد: » در مقاله دیگری زیر عنوان  معروفی نجنیرا

 "افغان" میخوانند و میدانند. وقتی قانونهایقوانین اساسی افغانستان، باشندگان این مرز و بوم را و هر فرد ملت افغانستان را »

اساسی ما، که از طریق لویه جرگه ها بتائید مردم و ملت ما رسیده اند، هر فرد افغانستان و هر باشندۀ این وطن را و هر فرد 

انستان"، شندۀ افغملت ما را"افغان" تعریف میکنند، دیگر هیچ جای گپ زدن باقی نمیماند. نظر به تعریف باال "افغان" یعنی "با

و"باشندۀ افغانستان" یعنی "افغان". اگر تعصب و تنگنظری و سر تنبگی را از سر بدر کنیم و از قوانین اساسی افغانستان پیروی 

نمائیم، دیگر مشکلی نمی ماند. بگذریم از اینکه "افغان" یک زمانی، اسم خاص و نام یک قوم بوده. حاال این اسم، خاص نیست 

  .قوم نیست. این اسم مربوط به یک ملت است، مربوط ملت افغانستان، مربوط ملت افغانو خاصۀ یک 

من در بخش اول مقالۀ )"افغان"، "افغانی"، "افغانستانی"( در زمینه بحثی کرده مثالهای فراوانی داده ام. این بحث هنوز ادامه 

اهد گذشت. عجالتا بعرض ایشان میرسانم که قارۀ امریکا دارد و بزودی بخش های چهارم و پنجم آن از نظر خوانندگان عزیز خو

که در قرن پانزدهم و بعد از کریستف « امریکو وسپوچی» Amerigo Vespucci یک سیاح و محقق فلورانسی به نام

ر ب کوچکش. ببینید داکتر صاحب که فردی که نامش به نامکولمبوس کاشف این قاره بدانجا پانهاده بود، نامگذاری شده، حتی 

یک بر اعظم و بر قاره ای گذاشته شده، خود ازاین قاره نبوده. امریکای شمالی و وسطی و جنوبی، که مشتمل بر ده ها مملکت 

یاد میگردند:  (Amerigo Vespucci) به ناممیباشند و حدودا  یک میلیارد)هزار میلیون( انسان را در خود جا داده اند. همه 

                                                           

 242تا  234انتشارات بامیان لیموژ فراسته ص  2008کتاب افغانستان گلستان اقوام ولی احمد نوری چاپ  -انجنیر خلیل هللا معروفی  -12 
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انکار  خود« هویت امریکائی»امروز هیچ کس از باشندگان این قاره را پیدا کرده نمیتوانیم که از  همان سیاح ایتالیائی. به نام

« امریکائی»یعنی  American ورزد و به آن افتخار نکند. حتی باشندگان اتازونی و یا اضالع متحدۀ امریکا خود را مشخصا  

میلیارد "امریکائی " سلب هویت نمیکند، به تحقیق و به هر آئینه که میخوانند و به افتخار هم میخوانند. اگر کلمۀ امریکا از یک 

کلمۀ "افغان" هم هویت باشندگان این آب و خاک را از ایشان نمیگیرد. ببینید داکتر صاحب! اگر از در منطق وارد بحث گردیم، 

، خصومت و دشمنی را پیشه کنیم واقعیت ها را رد کرده نمیتوانیم، ولی اگر لجاجت و سرتنبگی و تعصب و نفرت و کدورت و

 «.دیگراز وجود روز و شب و سپید و سیاه و زمین و زمان نیز انکار خواهیم ورزید

من به نوشته های میهن پرستانه همه نویسندگان وطن ارج میگذارم و تا آنجا که عقل من قدمیدهد،آن بخش از نوشته ها و مقاالت 

میکنم و درنوشته هایم به نام وادرس نویسنده اش از آنها کمک میگیرم تا دیگران  شان راکه به دل چنگ میزند، نمونه برداری

نیز از آن نوشته ها بیاموزند وخود را سرمشق درست نویسی وحقیقت گوئی بسازند. به این دلیل است که من فراز هایی از یک 

 د وتلقی نویسنده ودانشمند پرکاردیگروطن ما،جنابنویسنده وطن پرست دیگررا اینجا میخواهم بازتاب دهم ، توجه کنید به طرز دی

هشی در پژو»داکتر سیاه سنگ )از تاجیکان غزنی( که در راستای احساس شریف وحدت ملی وحقیقت گوئی، در نقدی برکتاب 

ن او را اگسترهء زبان و نقدی بر عوامل نا به سامانی آن در افغانستان" تالیف ساالر عزیز پور، درحالی که عزیز پور وهمفکر

به خواندن مقاله با اهمیت آقای معروفی زیر نام "افغان"، "افغانی" و "افغانستانی" در سایت فردا رهنمائی میکند، تحت عنوان 

 :با هوشیاری خاصی یک نکته جالب را چنین مطرح میکند« گناهی دانشگاه!یگناه پوهنتون و ب»فرعی 

کتاب "پژوهشی در گسترهء زبان و  24و 23د زدن برگهاییتو زبان پس از دز پور چه خواهد گفت اگر کدام خوانندهء پشیعز»

  :نقدی بر عوامل نا به سامانی آن در افغانستان"، بپرسد

ان دوازده سال ی(، من و مانند من صدها و حتا هزاران شاگرد پس از پا1991تا 1931ان هفتاد سال )یزپور! در جریآقای عز"

م به یدر بویروز شدن در امتحان کانکور ناگزیگر و پیت دیا و هلمند و چند والیزابل، لوگر، پکتمکتب در قندهار، ننگرهار، 

  .مهء عمر پوهنتون کابل را نداردیرا پوهنتون ننگرهار گذشته از کوچک بودنش، نیم، زییایپوهنتون کابل ب

ن در ست سال پشتو گفتیم، پس از هژده بیشدیدار مد که ما صدها و چنانی که گفتم هزارها شاگرد چگونه وایده ایشیا گاهی اندیآ 

 باییان دوازده سال آموزش در مکتب به زبان پشتو، برای آموزشهای برتر در پوهنتون کابل، زبان زیخانه و شهر و از آن م

 فارمسی، حقوق،ری، یم، برای آنکه استادان ما همه برنامه های طب، انجنیاموزیم بلکه مانند شما بیفارسی را نه تنها آشنا شو

  م؟ینوشتیی مد فارسیز باینکه در امتحانها نیبردند و دلچسپ تر ایش مینس و ... را به فارسی پیات، زراعت، سایک، ادبیتخنیپول

ن هم برای یا ای؟ آستیز نین است ستم فارسی بر پشتو"، برای شما پرسش انگیک پشتو زبان برنخاست و نگفت "اینکه چرا یا ایآ

حاالت  %99شتر ازیات" در پوهنتون کابل در بیست که در هفتاد سال زندگی پوهنتون کابل، "زبان و ادبیز نیتان پرسش انگ

 ات فارسی؟یک معنا داشت: زبان و ادبیشه یهم

امرزاد! هزاران هزار دانش آموز پوهنتون کابل، هفتاد سال آزگار، آموزش یخداوند همه مردگان فارسی زبان و پشتو زبان را ب

 ست؟ روشن است: "پشتو"ید! گناهش چیریپذیرفته اند، و شما حتا نام "پوهنتون" را نمیزودتر فارسی را با جان و دل پذهرچه 

  !بودن

خواهد یرا نمست، چین نیگانه بودن". اگر چنیزپور گناه واژهء "پوهنتون" روشنتر از آفتاب است: "پشتوبودن" و نه "بیدر چشم عز

نک، موتر و ل، انترنت، فکس، بایمیون، ایزیو، تلفون، تلویر باشد: رادیز آشتی ناپذین نیریرفارسی زیتواند با واژه های غیا نمی

شتی ز آیگانه نین واژه های بیا نامبرده با ایم؛ آیگذریلی خوب! از آنها میر اند. خیزناپذینها واژه های پرهیند اید بگوی...؟ شا

ن واژه های یزپور ایک، چرا ساالر عزیچ، دور نه نزدیجامعه؟ آنهم هر است: عشق، شعر، غزل، مصراع، خطر، حرف، یناپذ

م، ات فارسی برون نمی اندازد؟ خانیهای زبان پشتو" از گسترهء زبان و ادبیرفارسی را مانند "بم دستیآشناتر از فارسی ولی غ

  «گر؟ چرا؟یز، اتاق، خان و چند هزار واژهء دیجنگل، هندوانه، م
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یاه سنگ چون مشت دندان شکن بجواب حساسیت آقای سلطان ساالر عزیز پوردر مقابل کلمات پوهنتون مطالب باال را داکترس

وپوهنحی وغیره کلمات پشتو در زبان دری بیان کرده است که بخاطر این استدالل منطقی اش در برابر تعصبات زبانی عزیز 

 .پور جا داردبه آقای سیاه سنگ احسنت وشادباش بگوئیم

ن طرف در واحد هاى مختلف یمردم ساکن در افغانستان کنونى از چند هزار سال با»اکرم عثمان نوشته بود:  باری داکتر 

ن ملل و یستى داشته است و قلمروى که ایگران همزیرانى ها، و باشندگان ماوراء النهر و دیها، ا ى باهندىیایجغراف -اسىیس

دستى، گر از دستى بیکى پى دیاسى یخى، دستخوش تحول بوده و قدرت سیر حرکات تاریسته اند همواره تحت تاثینحل در آن ز

ن یا لیس و تشکین عامل تاسیگانه، بلکه مهمتریده است. از همین جا، نه یى و از قومى به قومى رسیره یى به عشیره یاز عش

  «....گر بوده استیکدیکشورها عنصر تهاجم و غلبه بر 

اى کشورما مانند اکثر کشور هاى جهان با قهر و غلبه شکل گرفته و با سر پنجۀ جبر یجغرافخ و یبدینسان روشن میگردد که تار

چگاهى ین و بخصوص در کشورهاى منطقه هیو خشونت، در چار چوبۀ مرزهاى موجود قرار داده شده است. در مشرق زم

است. اکنون هم در کشور ما تا رسیدن  جاد حکومت دلخواه این ملل )مانند جوامع غرب( داده نشدهیک بخاطر ایمجال دموکرات

به دموکراسی واقعی راه درازی درپیش است و تا زمانی که این راه پر از سنگالخ کوبیده میشود، افغانها در پهلوی سایر کسانی 

 قوم وکه خود را در سرنوشت این کشور شریک میدانند، از کشور خود، و از نام و تاریخ آن دفاع خواهند نمود و هر وقتی که 

تبار دیگری براین کشورغلبه یافت و آنرا با قهر و تهاجم قبضه کرد و دیگران را مطیع و فرمانبردار خود ساخت، میتواند هر 

نامی که دلشان بخواهد بر قلمرو تحت سلطه خویش بگذارند. تا آن روزگار البته افغانها به این دهن کجیهای بچگانه از جا نمی 

 .گاه خویش استوار و پایدار میمانند و پرازیت پراکنی این گروه نیز جایی را نخواهد گرفتجنبند و مثل کوه بر جای

همان گونه که حق نداریم، به کم سابقه دارترین اقوام ساکن در این کشور، حتی به آنهایی که بعد از اشغال بخارا از سوی  

خی شما در این کشور زیاد نیست، پس نباید به عنوان رئیس بلشویکها به افغانستان پناه آورده اند، بگوئیم که چون ریشۀ تاری

جمهور و یا صدراعظم و یا نمایندۀ مجلس خود را کاندید کنید، به همین سان هیچکسی هم حق ندارد به پشتونها که یکی از اقوام 

چون  بروید! یا بگوید:تاریخی و بزرگ این کشور است بگوید: از شمال بر خیزید و به جنوب بنشینید و یا از غرب به شرق 

پشتونها دارای خاستگاه قبیلوی و یا ذهنیت قبیلوی هستند، پس شایستگی ندارند تادر رهبری این کشور قرار بگیرند. آیا تشکیل 

دولت از دیدگاه سیر تکامل اجتماعی، گامی جلوتر از مرحلۀ قبیله نیست؟ پس آفرین واحسنت بر ذهنیتی که سیصد سال پیش از 

نست اتحاد قبایل را تأمین کند تا خود را از زیر سلطۀ بیگانه رها سازند و به تشکیل دولتی مستقل بپردازند. چرا اقوام امروز توا

دیگری که این مرحلۀ تکامل را گویا پشت سر گذاشته بودند، دست به چنین ابتکاری نزدند تا نام قوم و تبار خود را بر این 

تاریخ کشور گواه این حقیقت است که تا هنوز بدیل رهبری پشتونها در  لزار میساختند؟سرزمین میگذاشتند و کشور را گل و گ

  :کشور زاده نشده است.دو مثال برای اثبات این ادعا کافی خواهدبود

با وجود  1928ـ قرارگرفتن بچه سقاو با دسایس استعمارخارجی وپشتیبانی ارتجاع داخلی به جای شاه امان هللا در دسامبر 1

وئی ها وبستنها،وکشتن ها وغارت وچپاولها نه توانست امنیت را به کشور بازگرداند. بنابرین مردم که از دست حکومت زورگ

بگیر وببند وبزن وبکش دزدان سرگردنه به ستوه آمده بودند، نه ماه بعد با حمایت از جنرال نادرخان حکومت سقاوی را سقوط 

 .در رأس قدرت بزودی نظم وامنیت درکشور حکمفرما شد دادند وبا قرارگرفتن یک رجل نظامی پشتون

ـ شصت ودو سال پس از تجربۀ نخستین، با فراهم شدن شرایط سیاسی وبازهم با دسایس ارتجاع داخلی و قوت استعمارخارجی 2

اه این دومنوبت حکومت به یک رهبر مذهبی عرب تباریعنی صبغت هللا مجددی رسید که مدت حکومتش دوماه بود ، امادر تمام 

، کابل پیوسته آماج حمالت راکت پرانی وجنگ های میان گروهی بود و یکروز هم آب خوش از گلوی مردم پائین نرفت وپس 

ازدوماه حکومت ناکام یک شخصیت مذهبی، نوبت به یک رهبر تاجیک تبارتنظمیمی یعنی برهان الدین ربانی رسید. درچهارسال 

و شرکایش، نه تنها تمام کشور پیوسته درآتش جنگ های قومی وزبانی ومذهبی سوخت،  حکومت خون وآتش وغارت آقای ربانی
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بلکه کابل شهر دومیلیون جمعیتی وپایتخت کشور حتی یکروز هم بدون جنگ نفسی براحت نکشید وبه خاکدان مبدل گردید. قتل 

مردم وغارت میراثهای فرهنگی وخون ریزی وغارت وچپاول دارائی های عامه وخصوصی وتجاوز برناموس ومال وهستی 

منجمله آثارموزیم ملی وآرشیف ملی از خصوصیات بارز حکومت اسالمی ربانی بود وتا سقوط دولتش توسط طالبان هیچکس 

ندانست که مقررئیس جمهور ومحل دربار ودستوراو درکجای شهریا بیرون شهر واقع است، بدون آنکه امنیت حتی دریک ناحیه 

 .شدکابل تامین شده با

محسن مخملباف، فیلمساز ایرانی که با ساختن فلم "سفر به قندهار" شهرت جهانی یافته است، در مقاله ای زیرنام "بودا  

ملتها از حکومتهای خود قبل از هرچیزمتقاضی »درافغانستان تخریب نشد، بلکه از شرم فروغلتید" در بارۀ طالبان مینویسد: 

درآخر، متقاضی توسعه وآزادی اند.... طالبان معمم ، با پرچمهای سپید وشعارصلح، از این  امنیتند، سپس متقاضی رفاهند وتنها

رو به سرعت موفق شد]ند[ که ملت متقاضی امنیت بود وطالبان صرفا  با پرچم سپیدعرضه کنندۀ آن. وگروه های دیگراز آن 

در هرات که بودم با آنکه مردم هرات فارسی  ا امنیجهت ناموفق بودند که ملت خواستار امنیت بود وآنها عرضه کننده جنگ ون

زبانند وطالبان پشتوزبان، وقتی ازمغازه داران درباره طالبان ِسّری وآشکار می پرسیدم، پاسخ میشنیدم که تا قبل ازطالبان روزی 

خل آنها رامی ربوده با اسلحه وارد مغازه میشده ود یک بار مغازۀ آنها به غارت می رفته وهر ساعتی گرسنه ای )مجاهدی(

است. حتی آنها که مخالف طالبان بودند، از امنیتی که طالبان برقرارکرده بودند، خرسند بودند. این امنیت به دو دلیل ایجاد شده 

است. اول: به دلیل خلع سالح عمومی ودوم: به دلیل مجازاتهای شدیدی چون قطع کردن دست سارق.این مجازاتها چنان شدید، 

هزارنفر گرسنه ای که درحاشیه خیابانهای شهرهرات، درحال مرگ بودند،  20اغماض وسریع است که اگرکنارآن غیر قابل 

کسی نانی را میگذاشت، دستی به طمع دزدی بسویش دراز نمیشد. کامیون دارانی رادیدم که میگفتند دوسال است درافغانستان 

ا کرده اند، اما چیزی ازآن سرقت نشده است. نه تنها درمواردمالی رفت وآمد میکنند وهمیشه ماشین خود را بی چفت وبست ره

که در موردجان وناموس افغان نیز، اولین سبد نیازملی افغانستان سبدنیاز به امنیت بوده است. از هرکس قصه ای می شنیدم 

ض تجاوز قوم وفرقه دیگر بوده مبنی براینکه تاقبل از طالبان هر آوراره ای از هر منطقه ای میگذشته، جان وناموسش در معر

است.هرچه هست با آن خلع سالح عمومی واین اجرای حدود واین نوع تبلیغات، احساسی امنیت اجتماعی در افغانستان حاکم 

   «.شده است که با احساس نا امنی قبل از طالبان متفاوت است

ت فرمان آن ازبخش تحدوره طالبان وقبل از در ندارد و توننفرایرانی است که هیچ پیوند زبانی وقومی با طالبان پشاین شهادت یک

 .ایتالف شمال وبخش تحت حاکمیت طالبان درافغانستان دیدار کرده و وضعیت امنیتی را از نزدیک دیده وقضاوت کرده است

 پایان بخش دوم قسمت چهل و پنجم
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