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 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

ولی احمد نوری اهتمامبه   

  

 

 ولی احمد نوری

 
 09/10/2017 

 افغان و افغانستان

 :تأئیدی بر دو نوشتۀ عالی، ملی و آموزنده

 «افغانستانأریخ ــضاد از تـبرداشت هــای مت» نوان ـ" تحت ع دیــور احمد خالـن رم جناب "ـتۀ محتـنوش -1

 «است یفارس نشگریزبان آفر ستیلهجه ن یزبان در »نوشتۀ محترمه "میرمن جلیله سلیمی" تحت عنوان  -2

 

 نگاه من به:

 اولبخش 

 «برداشت های متضاد از تأریخ افغانستان»

ه یبم را کدر این روز هایی که گذشت، مسرت آنرا داشتم که دو مطلب عالی، ملی و وطنپرستانۀ  دو تن از وطنداران نج

اسمای مبارک شان در باال ذکر شد، بخوانم و نه تنها از مطالعۀ آنها لذت ببرم بلکه افتخار کنم و بر این دو راقم این پدیده 

ور نداکتر  ابنجهای نهایت ملی و میهنی ببالم. از خوانندگان این سطور خواهش میکنم که اگر تا هنوز این مطلب عالی 

 که در پایان این نوشته می گذارم، مطالعه فرمایند: هایی ک لینکشند آنرا به کمرا نخوانده با احمد خالدی

و همفکران و هم مسلکانش مانند ( 1پرچم )دار و دستۀ جناب خالدی! این یاوه سرایی های که "فهیم ادا" عضو فعال 

که گرچه منشأ افکار ضد  ها، حفیظ منصور ها، قوی کوشان ها، و ... ، و...، و ... مجیب الرحمن)لطیف پدرام ها، 

زیادتر از دو دهه قبل از امروز بعد از فروپاشی رضا شاه پهلوی پادشاه ایران ( سر داده اند، وطنی آنان مختلف است

و برقراری دولت افراطی آخوند ها، تحت پالن منظمی آغاز شده بود و دولت آخندی ایران برای محو نام افغانستان و 

و تحت پالن منظمی با خریداری تعدادی از فرزندان ناخلف افغانستان مخصوصاً عناصر  چ کردهـ  هویت افغان پا ل

که  !!افغان و افغانستان ستیزان را اجیر نموده و تحت رهنمایی کسی به نام " چنگیز پهلوان" ایرانی افغانستان شناس

                                                           

های پرچمی ها و خلقی ها از نعمت این نجابت برخوردار نبوده اند فقط در سودا  دار و دستهحزب نمی نویسم زیرا کلمۀ حزب یک کلمۀ نجیب است و )1 

 (کردن وطن بسیار مهارت داشتند و بس
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کمک عناصر افغان "نا آگاه  را به افغانستان و هویت افغانی مااز طرف دولت آخندی مؤظف شده بود تا نام با شکوه 

. چنگیز نا پهلوان به ده ها بار و ممکن بیشتر به خوابی که هرگز به حقیقت نمی پیوندداز شرف ملی" محو سازد. 

 شورای نظار "باند"جمعیت اسالمی خلیفه ربانی و  تنظیمافغانستان سفر نمود و از کمک و همکاری و پذیرایی 

گفتنی در این باره زیاد است ولی مرحبا بر جناب  و یارانش رهنمایی و مستفید گردید. قوماندان احمد شاه مسعود 

ه مشت دندان شکن بخویش ریخی أنقد عالی و مستند تداکتر نور خالدی که به گفتۀ حمید جان انوری عزیز ما، با  "

من هم مانند  اجداد شان است." کرده اند که بس پدر پدر و زیردار گریختگی های کله خالی خلقی و پرچمی است

 و بر میگردم به حرف های خودم: تر می خواهم.رانقلم شان را ب  انوری صاحب 

تقریباً سی و چند سال قبل تعدادی از فرزندان نا اهل وطن، به نشراتی در هفته نامۀ "امید" آغاز نمودند که به مدیریت 

م و نا« افغان»رای جعلی نشان دادن هویت افغانی یعنی امریکا نشر می شد و باضالع متحدۀ محمد قوی کوشان در 

 . کردند که مرا وادار به نوشتن کردافتخار افغانستان صفحات، و روی این هفته نامه را سیاه می با 

بعد از مطالعه و مالحظۀ نوشته های این نابکاران که از داشتن هویت افغان انکار می کردند و به اثر پیشنهاد ایرانی 

بسازند، اولین نوشتۀ خود را تحت عنوان )استعمال نام افغانستانی جرم « افغانستانی»را « افغان»خواستند نام ها می 

ه تنها در نکه است( برای دفاع از هویت ملی مردم سربلند افغانستان یعنی "افغان" و نام با شکوه افغانستان نوشتم 

ست که لیسانه های افغانی در شماری از کشور ها نشر گردید صفحات سیاه نامۀ "امید" نشر شد بلکه در تعدادی از ر

ها، کوشان ها  و امروز باز هم برای دندان شکنی حفیظ منصورآن رسانه ها را در پایان صفحه مالحظه می فرمائید 

 و غیره، آن نبشه راها و لطیف پدرام ها و فیضی ها و به صد ها نمک به حرام دیگر مثل ادا ها و مجیب الرحمن 

 این شما و اینهم آن نوشته: مجدداً در وبسایت عزیز "آریانا افغانستان آنالین" به نشر می رسانم

 

** * ** 
 01/05/2004          ولی احمد نوری

 جرم است« افغانستانی»استعمال نام 

ست، تراوش كرده انوشته ایرا كه می خوانید از قلم یك پشتو زبان رقم نشده و نه از احساس تعصب و تفرقه افگنی 

چه من با وصف آنكه از طرف والدین به هر دو قوم شریف افغانستان یعنی پشتون و تاجك منسوب هستم، دری زبانم  

 و مباهات می كنم. و نه تنها به این دو قوم وطنم بلكه به همه اقوام این سرزمین آبایی و افتخار آفرینم می بالم
 

 هــم میهنان! صدای مؤدت عیان كشید

 حق ز شاخ محبت فغان كشید غچون مر

 دت، شوید جمعــدر منزل شرافت وح

 مۀ دشمنان كشیدـبـا دست باهــمــی ه

 «باقی قایل زاده» 
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كرده مردود می شمارم. با ایجاد  محکومطرفی كه باشد با تمام قوت  تفرقه افگنی و صدمه به وحدت ملی را از هر

ن سرزمین پر افتخار آبایی به افغانستان از طرف آبا و اجداد ما، و با ایثار و فدا كاری و قربانی هزارها تن، از ای

ت فرزندان و احفاد این مرز و بوم از اشغال و تعرض بیگانگان حفظ گردید. مجاهدین واقعی این میهن آزادگان با همـ

ن های عزیز شان و با پذیرفتن آوارگی خانواده و فرزندان شان بازهم این وطن آزادۀ خود را از هر نوع فدا نمودن جا

 .(2)تجاوز و تعرض نجات دادند
 

 كنند از برای كسب قدرت خدمت غیر می

 شرم و عاری نیست یاران، آدم مزدور را

 «محمد آصف امانت» 

نشریات خارج كشور عده ای در صدد آن اند كه اصطالحات فارسی درین چند سال اخیر در بعضی از روزنامه ها و 

ایران را به عوض كلمات سچۀ دری یا كلمات معمول عربی را كه در زبان ما از هزاران سال به اینطرف عجین شده 

" بی ی" به "افغانستانهم است.  ولی تعویض كلمۀ "افغان ند كه نه تنها خوش آیند نیست، بلكه رنج آورركار به است ب

 نوس و غیر قابل قبول و توهین آمیز است.أاندازه نام

فاجعه انگیز و ویرانگر كمونیستی در كشور ما و در اثر لجام  کودتایاین نام در سال های هشتاد میالدی بعد از 

گسیختگی نشرات جهادی در خارج سرحدات ما گاه گاهی به نظر می رسید، ولی با تأسف تدریجاً با گذشت زمان از 

طرف دشمنان وحدت ملی و اجیران همسایه های طماع افغانستان بیشتر رائج گردید،  تا اینكه از دائرۀ احترام به 

رانی و دیگر ای« امید»یك تعداد نشرات افغانی خارج به شمول هفته نامۀ  كرامت افغانی پا فراتر نهاده و پیوسته در

مالحظه رسیده موجبات بیزاری و تنفر خاطر را ببار می مشرب ها و حتی در بعضی نشریه های داخل كشور هم به 

 آورد.

از نگاه حقوق عمومی بین الدول، اصولنامه ها و قوانین اساسی افغانستان منحیث وثایق ملی و اخیراً تصویب لوی 

 شده است. کیدتأاع افغانستان تائید و م( منعقد كابل نام "افغان" برای اتب 2003هـ ش ) 13٨2جرگۀ سال 

رده است، اتباع افغانستان به نام فغانستان در پای آنها امضاء و تعهد كدات بین المللی هم كه امیثاق ها و معاهدر 

"افغان" یاد شده اند، نه "افغانستانی".  آیا باید این همه میثاق ها، معاهدات و مقاوالت تعدیل گردند؟  و آیا تعدیل آنها 

 رست مورد قبول جامعۀ افغانی و بین المللی قرار گرفته می تواند؟تنها به زعم چند فتنه انگیز و بیگانه پ

                                                           

اشتباه نشود، وقتی مجاهدین می نویسم تنظیم های جهادی منظورم نیست که بنام جهاد و مقاومت تجارت کردند. منظورم آن فرزندان  -2
لت افغانستان از هر قوم و تباری از سراسر کشور جمع شدند و با عشق و افغانیت همدگر را در نام افغان و مه افغانستان است که ب

آغوش گرفتند و با قربانی کردن جان، مال و ناموس خود در سنگر های گرم زیر باران گلوله کمونیست های افغان و شوروی ها از 
به ترک خاک شان شد و از وطن شان برآمد همه به داخل وطن که اتحاد شوروی مجبور جب خاک خود دفاع نمودند. و روزی وجب و

 شهید شده بودندصروف شدند و آنانیکه در این راه برگشته و صالح خود را بر زمین گذاشتند و به زندگی عادی و صلح آمیز خود م
  زرین مقاومت گردیدند.در زمرۀ مجاهدین اصلی زیر خاک شان شدند ولی در قطار قهرمانان دفاع از ناموس کشور درج تأریخ 
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آثار، كتب، نوشته ها و مقاالت، تحقیق ها و تیزس های لیسانس و دكتورا ها كه از بیشتر از یك قرن در سراسر جهان 

 ردند؟ت، باید تعدیل گدر بارۀ افغانستان نوشته و چاپ شده است و در همۀ آنها به تبعۀ افغانستان "افغان" اطالق شده اس

صد سال  آیا می شود نام "مستورۀ افغان" زن ادب پرور، آزادمنش و مبارز راه آزادی زنان افغانستان را بعد از یك

 اش خواند؟ (3)هـ ش[ تغییر داد و منبعد "مستورۀ افغانستانی" 12٨7]متولد 

آیا می توان سخنان شعرا و دانشمندان بزرگ افغانستان را، مثل عالمه سلجوقی، استاد خلیلی، سرور جویا، رحیم 

الهام، مولوی خسته، صدیق حیا و ... و ... كه در بارۀ این زن دانشمند افغان سه ربع قرن پیش، زده اند و یاد او را 

مردمان هرزه و فرومایه تعدیل نمود؟  آیا "خال محمد خسته" از  گرامی داشته اند، به خاطر نوشته و یا گفتۀ چند تن

 شعرایش را دوباره بنویسد؟ تا سبب رضایت این مفتنین گردد؟ تذکرۀگورش برخیزد و 

آیا كتاب "پرده نشینان سخنگو" اثر "ماگه رحمانی" كه بیش از نیم قرن قبل در كابل به چاپ رسیده،  دوباره طبع 

 گردد؟

عرای حنیف بلخی را، تحت عنوان " پر طاووس یا شعر فارسی در آریانا " به خاطر ارضای چند نفر آیا تذكرة الش

 خارجی پرست و نوکر اجنبی تجدید چاپ كرد كه نام "میرهوتك افغان" به "میرهوتك افغانستانی" عوض گردد؟

ن افغانستانی اش باید خواند؟ نام آن با نام بزرگمردی همچو شیخ جمال الدین افغان چه باید كرد؟ منبعد شیخ جمال الدی

اید تغییر دوستی او می بالید به فرهیخته مردی را که  "ویكتور هیوگو" بزرگترین شاعر، متفکر و نویسندۀ فرانسوی ب

باداران چند نفر خود فروخته، این خیانت را خواسته اند!  )بازهم نفرین بر شما ای فرزندان  هخاطری كداد؟  به 

 زمین پاك!(ناخلف این سر
 

 فۀ دنیا و غصب مال  و جاهـیـاز برای ج

 افغان، ای شقی! كنی بازی به نام نیك می
 

به لحاظ خدا بیایید این شعاری را كه هشتاد سال پیش شاعر نابینای كشور ما مرحوم "باقی قایلزاده" كه از هموطنان 

 عمل كنیم:تشیع ماست و با چه احساس سروده است، ورد زبان خود سازیم و به آن 

 

 ی روان كشیددفتر مل این اسم ها ز و ازبك و مغل و قزل پشتون و تاجك

 شادمان كشید آئید جمع و مطلب خود به نام ملت افغان ستان، همهط فـق
 

                                                           

هرات بوده اند. خانوادۀ مستوره افغان اهل فضل بوده و یک برادر  اجداد مرحومه  مستورۀ افغان شاعرۀ وطن پرست اهل تشیع وطن از -3
ایشان مرحوم کریم نصرتی در شعر ید طوالئی داشته و در قصیده سرائی امتیاز خاص داشت. از مرحوم کریم نصرتی اشعار فراوانی 

 یادگار مانده که امید روزی به زیور طبع آراسته گردد و بساط شعر دری را رنگین تر سازد.  ه ب
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ش( از زبان یك مامور عالی رتبۀ افغانستان در 13٨3حمل  -ستون اول  12( صفحۀ ٦2٦در هفته نامۀ امید شماره )

 كلمۀ "افغانستانی" به نشر رسیده است. عوض نام "افغان" 

اگر استعمال این كلمه از زبان این مامور عالی رتبۀ افغان را خبرنگار ایرانی )ایرنا( جعل كرده باشد و یا از طرف 

كاركنان جریدۀ امید عمداً چنین تصرفی در خبر مذكور به عمل آمده باشد، اصوالً باید مسؤولین اطالعات و كلتور در 

 العمل جدی نشان دهند. عکسآن برابر 

آیا می توان پذیرفت كه یكی از كاندید های ریاست جمهوری آیندۀ افغانستان "آقای لطیف پدرام" همكار نزدیك داکتر 

« نشست»( شهرت دارد، در تجمعات و یا به اصطالح خودشان در 4[ )ایرانوفیل]نجیب هللا در رژیم كمونیستی كه به 

د كار نبرد و یا مثل ایرانی ها "افغانی" بگویه فرانسه هیچ وقت نام "افغان" را برای تبعۀ افغانستان بهای ایرانی ها در 

كه نام )واحد پول( افغانستان است نه نام تبعۀ آن! و یا "افغانستانی" بگوید كه كلمۀ نامانوس و غیر قابل قبول است؟ و 

 (5)كاندید نماید. با آنهم خودش را برای بلندترین مقام دولت افغانستان

آیا می شود كه اتباع ازبكستان، تاجكستان، تركمنستان و قرغزستان  و... و... را به نام ازبكستانی، تركمنستانی، و 

ود، ستانی" تا "ستانی" ]پسوند[ رائج شقرغزستانی یاد كرد شاید الهام از كلمۀ پاكستانی باشد و یا هندوستانی.  ولی این "

خود را با ایزاد "ستانی" )فالن ستانی( خواهند نامید. چنانچه چندین بار كوشش شده است كه نام  هر والیت افغانستان

 هزاره جات ما را به )هزارستان( عوض كنند و مزار را به مزارستان تجدید نام کنند.

ابقه دارد. سال س نام "افغان" برای اتباع كشور افغانستان به رویت اسناد، كتب و نوشته های تأریخی بیشتر از دو صد

از دورۀ )احمد شاه بابای درانی( تا عصر )حامد كرزی( همین نام "افغان" برای اتباع این كشور قبول شده است.  در 

میالدی این نام برای اولین بار به صورت رسمی به حیث نام تبعۀ افغانستان در وثیقۀ ملی كشور ما بنام  1921سال 

گردیده بود،  تشکیلغمان که تحت زعامت اعلیحضرت امان هللا خان افتتاح و نظامنامۀ ملی از طرف لوی جرگۀ پ

ادر حضرت محمد نیتعریف، تائید و رسماً پذیرفته شد. بعداً هم در قوانین اساسی بعدی )در مادۀ نهم قانون اساسی اعل

وود خان شهید، در شاه، در مادۀ بیست و یک قانون اساسی اولین جمهوریت افغانستان به زعامت سردار محمد دا

یت اصول اساسی جمهوری دیموکراتیک افغانستان به زعامت نور محمد تره کی و در قانون اساسی فعلی جمهور

 اربه کپایه گذاری شده همین نام "افغان" برای اتباع كشور ما  شکوه( كه پیهم با افغانستان به زعامت حامد کرزی

 رفته است.

میالدی( كه برای تائید قانون اساسی در  2003هـ ش )  13٨2ویۀ جرگۀ تاریخی باز هم ل یکمدر آغاز قرن بیست و 

 كابل پایتخت افغانستان منعقد گردید، تبعۀ این مرز و بوم را "افغان" خواند.

                                                           

  باشد. می خاطر ایران پرستی اوه کلمۀ "ایرانو فیل" که وطنخواهان به لطیف پدرام داده اند؛ ب -4
 5 «از افغانستان هستم ولی افغان نیستممن »من شخصاً از زبان لطیف پدرام  شنیده ام که بدون احساس خجالت و شرم گفته است که  -5



  
 

 

 7از ٦

میالدی( دهۀ ) طالیی( دیموكراسی در عصر شاهی مشروطه تحت  19٦4هـ ش. )1343ۀ اول قانون اساسی ددر ما

ظاهرشاه كه قانون اساسی امروزی از آن استنباط گردیده، نام "افغان" برای تبعۀ افغانستان  زعامت اعلیحضرت محمد

 رفته است. به کاربیشتر از ده مرتبه 

ما افغان ها همان طوری كه مكلفیت داریم از حقوق خویش بر اساس احكام و مواد این وثیقۀ ملی حفاظت و حمایت 

جایب و وظایف خویش را نیز طبق احكام و مواد این وثیقۀ ملی احترام و نماییم، باید همان طور مكلف باشیم كه و

بردن نام "افغان" برای اتباع افغانستان یكی ازین وجایب است. ]. . . بر هر فرد از افراد ملت  به کاراجرا نمائیم، كه 

احترامی به آن باید از طرف افغانستان كلمۀ افغان اطالق می شود. . .[ ) بند سوم مادۀ چهارم فصل اول( . و با بی 

 قانون و دیوان عالی قضاء و مردم مؤاخذه گردیم.

 چراغ عقل را گر ما به مغِز خود بر افروزیم

 لـتـنـبـایـد كـرد كاری بر خــالف رای این م

 «باختری ۀسید حسن آشفت» 

 است که برای هر افغان هراقبال الهوری شاعر بزرگ و متفکر نیم قارۀ هندوستان در آغاز قرن بیستم چنین گفته 

 کلمۀ آن قابل تأمل و افتخار است:

 آب و گــــل است آسیا یك پـیـكــرِ 

 ملت افـغـان در آن پـیكر دل است

 

لک مو یا وقتی این بیت مروارید گونه و پر محتوای سردار شعر و ادب افغانستان جناب استاد خلیل هللا خلیلی  

می خوانیم، آیا حجره حجرۀ وجود  راالشعرای افغانستان در دهۀ با افتخار دیموکراسی و شاعر جهاد و مقاومت مردم 

 ما از افغان بودن غرق در مباهات و افتخار نمی شود:
 

 حیران تو پیکار به مانده جهان، چشم ای

 "افغان ملت" جهان، قوم همه "سردار"

 افغان خلیلی

 

 نیست كه ما همه باشندگان این كشور، از هر قوم و تباری که باشیم، به افغان بودن خود افتخار کنیم؟آیا همین كافی 

را مطالعه هر گوشه و كنار جهان كه باشند آنگذارم تا تمام افغان ها در قال را روی صفحۀ جهانی انترنت میمن این م

همه نشرات افغانی، روزنامه ها،  این نوشته را دری یك بار سنت مطبوعاتی را شكسته و نمایند، و آرزو دارم برا

 گردند. مردم افغانستان متوجه اهمیت این موضوعمجالت، هفته نامه ها، و ماه نامه های داخل و خارج به چاپ برسانیم تا 



  
 

 

 7از 7

زبان  در انجام باز هم تكرار می كنم كه من این نظر را از راه  تعصب ننوشته ام،  من دری زبان هستم ولی به هر دو

نه تنها احترام دارم بلكه به آنها عشق می ورزم  و اكثر مقاالت، نوشته ها و آثاری كه به طبع رسانیده ام یا زیر طبع 

 است به زبان دری نوشته ام،  و به شرافتم سوگند یاد می كنم كه از تفرقه اندازی نفرت دارم. 
 

 

 تبصره :

 ر نشرات آتی افغانی در اقصای جهان چاپ گردید :میالدی د2004این مقاله  در ماه های می و جون 

 

 جــــریــــــــدۀ )اراده( چـــاپ شــهــر كــابـــل

 جــریـــدۀ )زرنگــار( چاپ شهــر مانتلایر كانــادا

 جــریــدۀ )افغان رساله( چاپ شهر آنـتاریــوی كانــادا

 انتـرنتیپــورتـــال )افـغـان جرمـن آنـالین( نشریــۀ جـهـانی 

 جریدۀ ملی افغانی تولـنـه )میاشتنی ملی خپرونه( په پشاور كشی

 چاپ شهر سانفرانسسكوی ایالت كلیفورنیای امریكا« كیوان» جریدۀ 
 ، چاپ شهـر کانکــورد ایالت كلـیـفورنیای امــریكا«درِد دل افغان»مجلۀ 
 آلمانچاپ شهر میونشن جمهوریت فـدرالی  ٨٠شماره « عقاب آریانا»مجلۀ 

 چاپ شهـر مان كلـیر ایالت كلیفورنیای امریكا ٩5مجلۀ )آیینۀ افغانستان( شماره 

 چاپ شهـر الكسانـــدریــــۀ ایالـت ورجینیای امریكا ٦32شماره « امید» هفته نامۀ 
 چاپ شهــر بـــن جمهوریت فدرالی  آلمان ١4مجلۀ )صلح  و افغانستان امروز( شماره 

 

** * ** 
 

کنم آنهایی که  تا هنوز این مطلب عالی و میهنی جناب داکتر نور احمد خالدی را نخوانده باشند، که استادانه تمنی می 

و استوار بر منطق ملی و شرافت افغانی نوشته اند و از نام باشکوه "افغانستان" و هویت شرافتمند "افغان" قاطعانه 

مایند: و بحث و گفت و گویی را در بارۀ این مبحث ملی و دفاع نموده اند آنرا به کمک لینک های ذیل مطالعه فر

 هویتی افغانستان و افغان در ستون نظرات آریانا افغانستان آنالین آغاز فرمایند

 قسمت اول

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/N_khalidi_bardasht_hai_motazad_az_tareekh_afghanistan_1.pdf 

 
 قسمت دوم

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/N_khalidi_bardasht_hai_motazad_az_tareekh_afghanistan_2.pdf 
 

 قسمت سوم
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/N_khalidi_bardasht_hai_motazad_az_tareekh_afghanistan_3.pdf 

 
 
 

 پایان قسمت اول
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